بسمه تعالی

توافق نامه خرید و فروش الکترونیکی اوراق بهادار
تاریخ........................ :
شماره....................... :

(شخصیت حقیقی)

شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)

کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار

این توافقنامه در اجرای ماده  42آیین نامه «معامالت در بورس اوراق بهادار» بین شرکت کارگزاری بانک تجارت و مش تری
با مشخصات زیر:

نام......................................... :

جنسیت:
نام پدر

مرد

نام خانوادگی ................................... :کدبورسی............................ :

زن

..............................................................

سریال شناسنامه :سری (حرف)....... :

شماره شناسنامه:

سری (دو رقم)....... :

....................................................

سریال (شش رقم)......................................... :

صادره از.............................................................. :

تاریخ تولد :روز ............. :ماه .............. :سال............... :

محل تولد.............................................................. :

کد ملی:

.............................................................

آدرس................................................................ :

کدپستی:

.............................................................

تلفن:

...............................................................

تلفن همراه............................................................. :

پست الکترونیک (.......................................................................................................................... :)E-mail
شماره حساب ............................................ :بانک................................. :شعبه ....................... :کد شعبه............ :

کارگزاری بانک تجارت:

تاریخ و امضا مشتری:

محل گواهی امضای مشتری:

بسمه تعالی

توافق نامه خرید و فروش الکترونیکی اوراق بهادار
شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)

تاریخ........................ :
شماره....................... :

(شخصیت حقیقی)

کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار

منعقد و شرایط آن به شرح زیر تعیین گردید:
ماده  : 1موضوع توافق نامه عبارت است از توافق کارگزار و مشتری جهت خرید یا فروش اوراق بهادار برای مشتری ب ر اس اس
سفارشهایی که به صورت الکترونیکی برای کارگزار ارسال میکند .
ماده  : 2مدت توافقنامه از تاریخ امضای آن ،یکسال میباشد که با توافق کتبی طرفین قابل تمدید است.
تبصره  :1مشتری میتواند در صورت تمایل به فسخ قرارداد ،با مراجعه حضوری به دفتر کارگزاری و درخواست کتبی نسبت
به فسخ قرارداد اقدام نماید.
تبصره  :2کارگزاری میتواند در صورت بروز هرگونه شرایط غیر قابل پیشبینی و بنا ب ه تش خیخ خ ود نس بت ب ه فس خ
قرارداد اقدام و مراتب را بصورت الکترونیکی به اطالع مشتری برساند .
ماده  : 3کارگزار  24ساعت پس از امضای این توافقنامه ،نام کاربر و رمز عبور برای ورود به س ایت اینترنت ی ک ارگزاری را ب ا
مراجعه حضوری مشتری و یا از طریق اعالم الکترونیکی در اختیار او قرار میدهد .مسئولیت حفظ و مراقبت از ن ام ک اربر و رم ز
عبور بر عهده مشتری است .در صورت افشای نام کاربر و رمز عبور ،مشتری باید مرات ب را ب ه ک ارگزار اط الع داده و تقاض ای
صدور نام کاربر و رمز عبور جدید نماید .تا زمانی که این امر توسط مشتری اعالم نشده ،کارگزار بابت انجام دستوراتی ک ه از آن
نام کاربر و رمز عبور دریافت می کند ،هیچ مسئولیتی ندارد.
ماده  : 4در صورت تقاضای مشت ری به تغییر نام کاربر ،کارگزار نام کاربر قبلی را ابطال و نام کاربر جدی دی در اختی ار مش تری
قرار میدهد .در هر مورد که کارگزار الزم بداند ،تغییر نام کاربر و رمز عبور را اعمال میکند ،و مراتب را بالفاصله از طری ق اع الم
الکترونیکی به اطالع مشتری میرساند .
ماده  : 5مشتری حساب بانکی خود را جهت واریز وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار به کارگزار معرفی م یکن د (بان که ای
قابلقبول کارگزاری :ملی و سامان و تجارت میباشد).
ماده  : 6مشتری باید گواهینامه موقت اوراق بهادار خود را قبل از سفارش فروش در اختیار کارگزار ق رار ده د و ک ارگزار فق ط
مجاز به فروش اوراق بهاداری است که گواهینامه موقت آن را در اختیار دارد .
ماده  : 7مشتری می تواند از طریق مراجعه حضوری گواهینامه موقت اوراق بهاداری را که از طریق الکترونیکی خریداری ک رده
است ،دریافت نماید  .دریافت گواهینامه موقت جدید منوط به تحویل گواهینامه موقت قبلی همان سهم به کارگزار است.
ماده  : 8مشتری آدرس پست الکترونیک خود را به شرح ذیل جهت ارسال صورتحساب و رمز اینترنتی و سایر موارد در اختی ار
کارگزاری قرار داده و متعهد میشود که حداقل هر  24ساعت یکبار آن را کنترل نماید.
پست الکترونیک ( :) Email
ماده  : 9درصورت انجام معامله  ،کارگزار حداقل در پایان ه ر هفت ه ،گزارش ی از ص ورت وض عیت مع امالت مش تری ،ش امل
معامالت انجام شده ،وجوه دریافتی و پرداختی ،و نیز سفارشهای اجرا نشده خرید و فروش را بهطور الکترونیکی ب رای مش تری
ارسال مینماید .همچنین ،کارگزار میباید صورت وضعیت حساب مشتری را حداکثر ظ رف  42س اعت بع د از پای ان روزی ک ه
معامله برای مشتری انجام میشود ،در اختیار وی قرار دهد.
محل امضای نماینده کارگزاری:

محل امضای مشتری:

بسمه تعالی

توافق نامه خرید و فروش الکترونیکی اوراق بهادار
شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)

کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار

(شخصیت حقیقی)

تاریخ........................ :
شماره....................... :

ماده  : 11کارگزار پس از دریافت سفارش خرید یا فروش از مشتری حداکثر ظرف یک ساعت پی ام وص ول س فارش را ب رای
مشتری ارسال مینماید .ثبت اطالعات درخواست خرید یا فروش توسط مشتری در سایت ک ارگزاری و ه مچن ین ارس ال پی ام
وصول این اطالعات به منزله پذیرش درخواست از طرف کارگزاری نبوده و تعهدی نسبت به انجام آن ایجاد نمینماید .پ ذیرش
درخواست مشتری منوط به بررسی مسئول سفارشات اینترنتی میباشد.
تبصره  :1کارگزار موظف است یک روز پس از پذیرش درخواست خرید یا فروش اینترنتی نسبت به خرید یا فروش آن اقدام
نماید و در صورت امکان اقدام طی روز جاری کارگزاری اقدام مقتضی را به عمل خواهد آورد.
تبصره  :2در مواردی که اجرای سفارش خرید یا فروش برای کارگزاری غیرممکن باشد (اعم از صف خرید یا فروش یا بسته
بودن نماد سهم) کارگزاری مسئولیتی در قبال خرید یا فروش سهم مذکور ندارد .در ضمن کارگزاری باید حداکثر ظرف ی ک روز
کاری مراتب عدم امکان اجرای سفارش و علت آن را به مشتری اعالم نماید.
تبصره  :3در روز عرضه اولیه سهام کارگزاری تنها دستورات خرید و فروش سهام حضوری را مالک عمل قرار خواهد داد.
ماده  : 11سفارشهای ارسالی توسط مشتری به مدت  5روز کاری (7روز تقویمی) اعتبار دارد و در صورت سپری شدن مهل ت
یاد شده ،سفارش باطل میشود .تغییر و اصالح سفارش مشتری فقط از طریق دستور ابطال سفارش قبلی توسط مشتری ممک ن
است .در صورت دریافت دستور ابطال مشتری طی ساعات انجام معامله ،کارگزار ملزم به اعمال دس تور مش تری ح داکثر در روز
بعد است.
ماده  : 12کارگزار موظف است داده پیامهای دریافتی از مشتری و داده پیامهای ارسالی به مشتری را در سامانه اطالعاتی خود
ثبت و نگهداری نماید .در صورت بروز اختالف بین کارگزار و مشتری در خصوص محت وای داده پی امه ا ،اطالع ات من درد در
سامانه اطالعاتی کارگزار معتبر و برای طرفین الزم االتباع است ،مشروط بر اینکه اطالعات با گزارشهای دورهای ماده  9مغایر
نباشد .
ماده  : 13دستورالعمل اجرایی سفارشهای اکترونیکی اوراق بهادار (مصوب  3141/9/2هیئت مدیره سازمان کارگزاران بورس)
که در سایت کارگزار انعکاس دارد ،برای طرفین این قرارداد الزم االجرا است .
ماده  : 14این قرارداد در  32ماده و  5تبصره با متن و اعتبار واحد تنظیم و مشتری ضمن اط الع و تواف ق ب ا کلی ه مف اد آن،
نسبت به امضاء و مبادله آن اقدام نموده است .

محل امضای نماینده کارگزاری:

محل امضای مشتری:

فرم مشخصات مشتریان حقیقی کارگزاری
شماره حساب: Account

شماره سریال :
توجه  :اطالعات این فرم محرمانه محسوب شده و فقط دراختیاراشخاص مجاز قرار می گیرد.

نام ..........................................................:
نام خانوادگی..............................................:
کد ملی......................................................:
کد پستی....................................................:
نام پدر .............................. :شماره شناسنامه ....................... :
جنسیت  :مرد

□

زن

□

وضعیت تاهل :

صادره از .........................تاریخ تولد  ............................. .شماره سریال شناسنامه ...................................:
مجرد

□

متاهل

□

تحصیالت ....................................................... :

نشانی استان  ............................ :شهر ............................. :خیابان  ........................................................................................................................................ :پالک..........................
نشانی الکترونیکی .................................................................... :تلفن تماس ........................................... :تلفن همراه ............................................. :کدبورسی .................... :

شغل  ........................ :سمت  ...................... ..............میزان دارایی  ............................... . :متوسط درآمد ماهیانه ..................................
سازمان  ،شرکت یا موسسه محل کار .............................................. :ماهیت فعالیت سازمان  ،شرکت یا موسسه محل کار............................:
نشانی محل کار.......................................................................... ......................................................................... :
تلفن تماس  ................................... :دورنگار .....................................کد پستی :

□

خوب

□

میزان آشنایی با بورس ومفاهیم مالی  :عالی
یا قبالً به خرید وفروش اوراق بهادار یا کاال در بورس مبادرت نموده اید؟

کم
بلی

□

□

بسیارکم

□

خیر□

درصورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل ،نام شرکت /شرکتهای کارگزاری که نزد آنان مبادرت به خرید و فروش نموده اید  ،را ذکرنمایید
لطفا دقت فرمایید :

" ارائه حساب بانکی مشترک مجاز نمی باشد".

حساب بانکی :نام بانک  ................................ :نام شعبه  .............................. :کدشعبه ...................... :نوع حساب  .......................... :شماره حساب ……………………………… :

درصورت داشتن وکیل برای خرید وفروش سهام یا کاال مشخصات وکیل را پر نمایید:

نام  ............................ :نام خانوادگی  ............................ :نام پدر ........................... :کد ملی ........................ :شماره شناسنامه ...................
شماره سریال شناسنامه  ..........................صادره از..........................:نشانی ......................................................................................... :

نمنمنمممنننممممممنممم

ا

اثر انگشت

نمونه امضا

ضمن تایید صحت مندرجات فوق اعالم می دارم که نشانی اعالمی دراین فرم اقامتگاه قانونی اینجانب بوده وهرگونه تغییرات احتمالی را درنشانی قانونی وسایرموارد سریعاً به
تاریخ :
امضاء :
آن شرکت کارگزاری اطالع دهم .نام ونام خانوادگی :
اینجانب  ......................................ازپرسنل شرکت کارگزاری بانک تجارت درتاریخ  .....................................این فرم را دریافت وتطبیق اطالعات مندرد درآن را با مدارک دریافتی شامل کپی
شناسنامه وکارت ملی که برابر با اصل گردید  ،تایید می نمایم .

امضاء دریافت کننده :

نام ونام خانوادگی و امضاء تایید کننده :

مهرشرکت :

پیوست

شرکت کارکزاری بانک تجارت
تاریخ319..../....../....:

تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی
اینجانب............................................فرزند .......................متولد.....................دارای شناسنامه شماره.................صادره از حوزه ..................شهر........................
کدملی شماره............................................کدپستی  ........................................ساکن درنشانی ..................... .................................................................................
شاغل به شغل ....................................... .. .به نشانی............................... ............................................................................شماره تماس........................................

شرکت/موسسه............... ...................................به شماره ثبت.........................مورخ..............................دراداره ثبت شرکتهاو موسسات شهر
 .................................................دارای کدشناسه .................................مقیم در...........................................با نمایندگی آقای/خانم...........................
فرزند.....................متولد...............................دارای شماره شناسنامه ...............صادره ...................…..کدملی................................................... .
کدپستی................................................به عنوان ..............به نشانی .......................................... .........................................................................
شماره تماس......................................................

با توجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب 3141 /33/4مجلس شورای اسالمی و آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن،بدین وسیله متعهد و ملزم
میشوم/میشود ضمن رعایت مواد قانون یادشده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد خودداری نموده و همچنین به اشخاص
ثالث اجازه استفاده از حساب ها و خدمات بانکی و ابزارهای بانکداری الکترونیکی خود را ندهم/ندهدو همچنین اعالم مینمایم/مینماید اطالعات ارائه شده
بر اساس آخرین تغییرات می باشد و به عالوه متعهدو ملتزم میشوم/میشودهرگونه تغییر در کدو نشانی پستی/ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاه ترین زمان
ممکن به مراجع قانونی ذی ربط(ثبت احوال و یا اسناد و امالک)اطالع داده و مستندات تغییرات را به شرکت کارگزاری بانک تجارت ارائه نمایم/.نماید.

موارد فوق مطالعه و مورد قبول واقع شد
نام و نام خانوادگی مشتری :
امضا و اثر انگشت مشتری :

تأییدیه دریافت نام کاربری و کلمه عبور

اینجانب .................................................فرزند  .........................با شماره شناسنامه....................وکد ملی...........................................
مورخ  ..............................جهت استفاده از سامانه معامالت برخط□ الکترونیکی □ کال سنتر □ شرکت کارگزاری بانک
تجارت اقدام نموده و نام کاربری و کلمه عبور را در پاکت در بسته و به صورت محرمانه و چاپی دریافت نموده ام .

(لطفاً پس از ورود به سیستم نسبت به تغییر کلمه عبور خود اقدام نمایید).

*الزم به توضیح است این نام کابری و کلمه عبور تا ارائه کامل مدارک به متصدی پذیرش  ،به صورت غیرفعال بوده و پس از تکمیل
مدارک قابل استفاده می باشد .
* طبق بند  5از ماده  2قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معامالت برخط اوراق بهادار (تعهدات مربوط به مشتری) مشتری
متعهد به تغییر رمز عبور و سایر کدهای دسترسی قابل تغییر خود در فواصل زمانی حداکثر سه ماهه میباشد .در صورت عدم تغییر،

هرگونه مسئولیت ناشی از افشای رمز عبور بر عهدة مشتری میباشد.

امضا و اثر انگشت مشتری:

مهر و امضای کارگزاری :

