لطفا در اين قسمت چيزي ننويسيد

تاريخ :
شماره :

ثبت مشتري

قبولي آزمون

ارتباط حساب

SMSيا تماس تلفني

Scan
E-mail

پيوست ١

قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معامﻼت برخط اوراق بهادار
مصوب كميتة تدوين مقررات

قرارداد حاضر بين شركت كارگزاري و مشتري به شرح ذيل منعقد گرديد .تعاريف دستورالعمل اجرايي معامﻼت برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار
تهران و فرابورس ايران در اين قرارداد به همان مفاهيم به كار رفته است.
ماده  :١طرفين قرارداد

اين قرارداد بين شركت كارگزاري به مشخصات جدول زيركه از اين پس در اين قرارداد "عضو" ناميده ميشود:
نام عضو:كارگزاري بانك تجارت

شماره ثبت١٠٠١٣٧:

تاريخ ثبت١٣٧٢/٧/١٧:

محل ثبت:تهران

شماره ثبت نزد سازمان بورس١٠٦٥٦:
شماره فاكس دفتر مركزي٢٦٢٠٤١٠٩ :
نام ،نامخانوادگي و سمت آخرين صاحبان امضاء مجاز:
سمت:مدير عامل
 -١آقاي حسين مقدم
سمت:رئيس هيات مديره
 -٢آقاي كوروش ناصري

شماره تلفن دفتر مركزي٢٤٨٥٣٤٠٠ :
كدپستي١٩٦٧٩١٦٩٧٣ :
شماره و تاريخ روزنامه رسمي:
روزنامه رسمي شماره ٢١٦٢٩
مورخ ١٣٩٨ /٠٣ /٢٩

آدرس دفتر مركزي :خ وليعصر-باﻻتر از نيايش-كوچه شهيد رحيمي-پﻼك ٤
و مشتري حقيقي يا حقوقي به مشخصات جداول متناسب زير كه از اين پس در اين قرارداد"مشتري" ناميده ميشود:
الف( براي اشخاص حقيقي ايراني:

زن 

مرد 

نام و نام خانوادگي:

جنسيت:

كد بورسي:

تاريخ دريافت كد بورسي:

نام پدر:

تاريخ تولد :روز /ماه /سال:

محل تولد:
شماره شناسنامه:
شماره سريال شناسنامه:

كد ملي:
محل صدور شناسنامه:
شماره تلفن منزل با كد شهر:

شماره تلفن محل كار با كد شهر:

شماره تلفن همراه:

نام و كد بانك:

شماره حساب بانكي:

آدرس پست الكترونيكي:
آدرس منزل:
آدرس محل كار:
مهر و امضاي مشتري

]تمام صفحات قرارداد بايد توسط طرفين مهر و امضاء شود[.

آدرس :تهران-خيابان وليعصر  -خيابان رحيمي -پﻼك  - ٤ساختمان كارگزاري بانك تجارت

فكس٢٦٢٠٤١٠٩:

تارنماي شركتwww.bt-broker.com :

شماره تماس :

مهر و امضاي عضو

24853200

آدرس پست الكترونيكيtejaratot@yahoo.com:

١

ب( براي اشخاص حقوقي ايراني:

نام:

شماره ثبت:

تاريخ ثبت:

محل ثبت:

كد بورسي:

شناسه ملي:

شماره تلفن دفتر مركزي:

شماره فاكس دفتر مركزي:

نام ،نامخانوادگي و سمت آخرين صاحبان امضاء مجاز:
سمت:
 -١خانم  /آقاي
سمت:
 -١خانم  /آقاي
نام و كد بانك:

شماره و تاريخ روزنامه رسمي:
روزنامه رسمي شماره

مورخ ١٣ / /

شماره حساب بانكي:

آدرس پست الكترونيكي:
نوع شخصيت حقوقي:
آدرس دفتر مركزي:
ج( براي اشخاص خارجي )حقيقي  /حقوقي(:

نام:

تابعيت:

شماره پاسپورت  /شماره ثبت:

شماره سرمايهگذار خارجي:

شماره تلفن محل كار  /شماره تلفن دفتر مركزي:

نام و كد بانك:

شماره حساب بانكي:

آدرس پست الكترونيكي:

آدرس محل كار  /آدرس دفتر مركزي در ايران:
آدرس محل كار  /آدرس دفتر مركزي در خارج از كشور:
به شرح مواد آتي منعقد گرديد.

مهر و امضاي مشتري

مهر و امضاي عضو
٢

ماده  :٢موضوع قرارداد استفاده از خدمات معامﻼت برخط ) (onlineاوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و يا فرابورس ايران
ماده  :٣مدت قرارداد اين قرارداد از تاريخ  139… /.......... /.........به مدت نامحدود معتبر است  .طرفين هر زمان كه بخواهند ميتوانند با
اطﻼع رسمي به طرف مقابـل ،نسـبت بـه فسـخ آن اقدام نمايند .فسخ قرارداد مانع از اجراي تعهداتي كه قبل از آن شده است نخواهد بود.
ماده  :٤حقوق و تعهدات عضو

 -١-٤عضو بايد نام كاربر و رمز عبور استفاده از سامانة معامﻼتي را براي انجام معامﻼت برخط ،به صورت محرمانه و چاپي ظرف حداكثر يك هفته پس از
امضاي اين قرارداد ،در اختيار مشتري قرار دهد و اراية خدمات آغاز گردد.
 -٢-٤عضو متعهد به ثبت و نگهداري كلية سوابق تراكنشهاي دريافتي از مشتري و ارسالي به وي در زيرساخت دسترسي برخط بازار خود ميباشد.
 -٣-٤اعمال هرگونه محدوديت بر معامﻼت مشتري توسط عضو بايستي مستند به اين قرارداد و قوانين و مقررات بازار سرمايه باشد .در صورت اعمال اين
محدوديتها ،عضو مسئوليتي در قبال خسارات وارده نخواهد داشت.
 -٤-٤عضو متعهد است امكان اراية خدمات پشتيباني زيرساخت دسترسي برخط بازار را فراهم نموده و روشهاي اراية آن را در سايت رسمي خود اعﻼم كند و
حسب درخواست مشتري ،جهت رفع مشكل اقدام نمايد.
 -٥-٤عضو حق ورود سفارش جديد براي مشتري يا تغيير ،تعليق و حذف سفارشهاي وارد شده توسط مشتري را در چارچوب قوانين و مقررات و با دستور
مشتري دارا ميباشد.
 -٦-٤عضو متعهد است در چارچوب قوانين و مقررات ،دادهها و اطﻼعات شخصي مشتري را محرمانه نگه دارد.
 -٧-٤عضو متعهد است از طريق زيرساخت دسترسي برخط بازار ،همواره آخرين وضعيت حساب و سوابق معامﻼت مشتري را در اختيار وي قرار دهد و در صورت اعﻼم مغايرت
از سوي مشتري ،نسبت به بررسي موضوع و اعﻼم نتيجة بررسي به وي اقدام نمايد .بديهي است اعﻼم مغايرت ،نافي مسئوليت مشتري در صورت عدم توجه به نظامات
قراردادي و قوانين و مقرراتي نخواهد بود.
 -٨-٤در راستاي اجراي اين قرارداد ،حداقل موارد زير از طريق وب سايت عضو به اطﻼع سرمايهگذاران رسانده ميشود:
 اطﻼعات حساب مشتري نزد عضو شامل جزئيات خريد و فروش ،واريز ،برداشت و ماندة حساب؛
 روية دريافت سفارشها ،پردازش و اجراي سفارشها و همچنين پاياپاي و تسوية معامﻼت از طريق زيرساخت دسترسي برخط بازار؛
 رويههاي مديريت حوادث پيشبيني نشده در معامﻼت برخط اوراق بهادار از جمله قطعي برق ،شبكة مخابراتي و اينترنت؛
 در خصوص قطعي دسترسي برخط بازار ،اعﻼم موضوع قبل از وقوع در موارد قابل پيشبيني و بﻼفاصله پس از وقوع در موارد غيرقابل پيشبيني از طريق پست
الكترونيكي يا به روش مقتضي ديگر؛
 اطﻼعرساني ﻻزم در مورد نحوة مديريت سفارشها در زمان تعليق يا محروميت عضو از انجام معامﻼت؛
 رويههايي براي حذف سفارشهاي ثبت شده در زماني كه امكان دسترسي برخط بازار وجود نداشته باشد؛
 اعﻼم قوانين و مقررات جديد و محدوديتهاي ابﻼغي توسط سازمان در خصوص انجام معامﻼت برخط.
ماده  :٥تعهدات مشتري
 -١-٥مشتري بايد گواهينامههاي موقت صادرة اوراق بهاداري كه قصد فروش آنها را دارد ،حسب درخواست عضو در اختيار وي قرار دهد.
 -٢-٥مشتري بايد اطﻼعات و مستندات ﻻزم را جهت احراز هويت به عضو ارايه نمايد.
 -٣-٥مشتري تعهد ميكند از انجام هرگونه معامله كه منجر به نقض قوانين و مقررات گردد از جمله معامﻼت مبتني بر اطﻼعات نهاني و دستكاري بازار خودداري نمايد.
 -٤-٥مشتري بايد شمارة حساب بانكي را در بانكي كه عضو اعﻼم مينمايد ،جهت دريافت وجوه ارايه نمايد .هرگونه پرداخت به مشتري صرفاً از طريق واريز وجه به
همان
حساب كه به نام مشتري است امكانپذير ميباشد.
 -٥-٥مشتري متعهد است سفارشهاي خريد و فروش روزانة خود را در چارچوب قوانين و مقررات و سقفهاي اعﻼمي توسط سازمان به سامانة معامﻼت برخط ارسال
كند.
 -٦-٥مشتري متعهد به تغيير رمز عبور و ساير كدهاي دسترسي قابل تغيير خود در فواصل زماني حداكثر سه ماهه ميباشد .در صورت عدم تغيير ،هرگونه مسئوليت
ناشي از افشاي رمز عبور بر عهدة مشتري ميباشد.

مهر و امضاي مشتري

مهر و امضاي عضو
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 -٧-٥مشتري مسئوليت تبعات ناشي از استفادة نادرست از خدمات نرمافزاري سامانة معامﻼت برخط اوراق بهادار را بر عهده ميگيرد.
 -٨-٥در صورت عدم استفادة مشتري به مدت  ٩٠روز متوالي از حساب كاربري خود ،عضو دسترسي مشتري را غيرفعال خواهد نمود .فعال شدن دسترسي مستلزم
مراجعة مشتري به عضو ميباشد.
 -٩-٥مشتري متعهد ميشود ،اصول امنيت سختافزاري و نرمافزاري و محافظت از اطﻼعات از جمله استفاده از نرمافزارهاي ضد ويروس مناسب ،محافظت از شناسه
كاربر ،كليدواژهها ،كدهاي رمزي و كليه اطﻼعات دريافتي از عضو را به منظور جلوگيري از دسترسيهاي غيرمجاز به سامانه ،رعايت نمايد.
 -١٠-٥مشتري متعهد ميگردد ،زيرساخت دسترسي برخط بازار را وسيلة آموزش اشخاص ثالث قرار ندهد.
 -١١-٥مشتري متعهد به پرداخت وجه معامله و كارمزدهاي مربوطه در چارچوب قوانين و مقررات ميباشد.
 -١٢-٥مشتري متعهد ميگردد از قوانين و مقررات و شرايط اعﻼمي عضو در چارچوب قوانين و مقررات مربوط به معامﻼت برخط پيروي كند.
 -١٣-٥مشتري متعهد است در هر بار ورود به سامانة معامﻼت برخط ،اطﻼعات مربوط به خريد و فروش اوراق بهادار از طريق زيرساخت دسترسي برخط بازار را كنترل و
در صورت مغايرت ،در اسرع وقت به عضو اطﻼع دهد.
 -١٤-٥مشتري مسئول كنترل حسابهاي خود بوده و موارد زير را فوراً به صورت الكترونيكي به عضو اطﻼع ميدهد:
 هرگونه سرقت يا استفاده غير مجاز از رمز عبور ،نام كاربري و شماره)هاي( حساب و نيز هرگونه احتمال وقوع آن؛
 هرگونه عدم دريافت تأييدية ثبت سفارش؛
 دريافت تأييدية ثبت سفارش يا معاملهاي كه مشتري دستور آن را صادر نكرده است؛
 هرگونه اطﻼعات نادرست در موجودي حساب مشتري ،سبد داراييها يا اطﻼعات معامﻼت.
 -١٥-٥مشتري مجاز به هيچگونه دخل و تصرف در زيرساخت دسترسي برخط بازار و نحوة دسترسي به آن به هر دليل از جمله به منظور هرگونه بهرهبرداري تجاري يا
غيرتجاري توسط خود يا به واسطة ديگري نيست و نميتواند حق استفاده از اين خدمات را به شخص ديگري واگذار كند.
 -١٦-٥مشتري اقرار مينمايد كه از دانش كافي در خصوص قوانين و مقررات معامﻼتي و ساير قوانين و مقررات مرتبط با بازار سرمايه و شركتهاي ارائهدهنده خدمات در
رابطه با استفاده از خدمات معامﻼت برخط برخوردار بوده ،آموزشهاي ﻻزم را در مورد نحوه استفاده از اين خدمات ديده و خود را ملزم به رعايت آنها ميداند.
 -١٧-٥مشتري متعهد است اختيارات ،اطﻼعات و دسترسيهاي ﻻزم جهت بازرسي و نظارت بر زيرساخت دسترسي برخط بازار را حسب درخواست سازمان ،بورس ،عضو
يا نمايندگان ايشان ارايه نمايد.
ماده  :٦حدود مسئوليت طرفين
 ١-٦تنها دارندة نام كاربري و رمز عبور ،مشتري است .مسئوليت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام كاربري و نيز مسئوليت انجام هرگونه معامله در اين حساب كه از طريق
نام كاربري و يا رمز عبور مشتري صورت ميگيرد بر عهده وي ميباشد .مشتري همچنين مسئول خسارتهايي است كه در نتيجة عدم رعايت قوانين و مقررات و مفاد
اين قرارداد توسط وي حادث شود.
 ٢-٦عضو مسئول حوادثي كه خارج از حيطة اختيار و بدون تقصير وي رخ ميدهد ،نميباشد.
 ٣-٦در صورتي كه به واسطة اعمال حقوق متعلق به عضو در اين قرارداد ،مشتري متحمل ضرر و زيان گردد ،عضو مسئول جبران خسارتهاي وارده نخواهد بود.
 ٤-٦انعقاد اين قرارداد به منظور اراية خدمات دسترسي برخط بازار از سوي عضو به مشتري ميباشد و شامل اراية ساير خدمات از قبيل خدمات مشاورة سرمايهگذاري،
قانوني ،مالياتي ،مالي و حسابداري نخواهد بود.
 ٥-٦عضو مسئوليتي در قبال سودآوري و مخاطرات انجام معامﻼت برخط توسط مشتري ندارد.
ماده  :٧قابليت استناد داده پيامها دادهپيامها و سوابق كلية تراكنشهاي دريافتي از مشتري و ارسالي به وي كه با رعايت قوانين و مقررات و در چــارچوب مفــاد ايــن
قرارداد ايجاد و نگهداري شده است در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي ميباشد .در صورت بروز اختﻼف بين عضو و مشتري در خصوص ايــن ســوابق
و دادهپيامها ،اطﻼعات مندرج در زيرساخت دسترسي برخط بازار عضو ،معتبر و براي طرفين ﻻزماﻻتباع است.
ماده  :٨انحﻼل قرارداد قرارداد مطابق مادة  ١٠قانون مدني منعقد شده و صرفاً در شرايط زير پايان مييابد:
 ١-٨در صورت اعﻼم مشتري مبني بر فسخ قرارداد و پس از تسوية كلية ديون و تعهدات ناشي از معامﻼت برخط وي نزد عضو ،قرارداد فسخ ميشود.
 ٢-٨در صورت تخلف مشتري از قوانين و مقررات مربوطه و با اعﻼم مراجع ذيصﻼح ،قرارداد منفسخ مي شود .در اين صورت عضو موظف است مراتب را به مشتري اطﻼع
دهد.
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 ٣-٨در صورت تعليق به مدت بيش از يكماه يا لغو مجوز عضو ،قرارداد منفسخ ميشود.
 ٤-٨در صورتي كه در اثر بروز حوادث قهري ،امكان ايفاي تمام يا بخشي از تعهدات هر يك از طرفين به موجب اين قرارداد وجود نداشته و وضعيت مذكور به مدت بيست
روز كاري ادامه يابد ،هر يك از طرفين حق فسخ قرارداد را دارند.
ماده  :٩حل اختﻼف با توجه به حاكميت قانون بازار اوراق بهادار بر اختﻼفات ناشي از معامﻼت در اين بازار ،حل اخــتﻼف طــرفين ايــن قــرارداد در صــورت عــدم حصــول
توافق از طريق مذاكره فيمابين ،مطابق مادة  ٣٦قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسﻼمي ايران مصوب  ١٣٨٤صورت ميگيرد.
ماده  :١٠تغيير قرارداد اين قرارداد در  ١٠ماده و دو نسخه تنظيم گرديده و در تاريخ  ١٣٩..../....../......به امضاي طرفين رسيده است .هرگونــه تغييــر در مفــاد آن،
منوط به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار ميباشد .در صورتي كه در قوانين و مقررات مربوط به معامﻼت برخط ،تغييراتي حاصــل شــود كــه تغييــر در شــرايط و مفــاد قــرارداد
حاضر را ايجاب نمايد ،تغييرات مذكور ،بدون نياز به توافق ثانوي جزء ﻻينفك اين قرارداد خواهد بود.

مهر و امضاي عضو

مهر و امضاي مشتري

قابل توجه كابران محترم
امكان معامله اوراق تسهيﻼت مسكن وحق تقدم استفاده نشده و سهام بازار پايه از طريق سامانه معامﻼت برخط وجــود نــدارد  ،لذاخواهشــمنديم جهــت معاملــه اينگونــه

اوراق از معامﻼت اينترنتي)آفﻼين ( يا مراجعه حضوري استفاده فرماييد.

با تشكر

]تمام صفحات قرارداد بايد توسط طرفين مهر و امضاء شود[.

 مهر فقط براي اشخاص حقوقي است.

٥

شركت كارگزاري بانك تجارت)سهاميخاص(
فرم مشخصات اشخاص حقيقي ايراني)مشتري/نماينده(

١٣........./........../.........

تاريخ تكميل فرم :

اين قسمتتوسط شركتكارگزاري تكميل ميگردد.

 -اطﻼعات اين فرم محرمانه محسوب شده و در اختيار اشخاص غيرمجاز قرار داده نميشود .تكميل قسمتهاي ستارهدار الزامي و ساير قسمتها اختياري است.

 بخشهاي مشترك اين فرم بايد توسط مشتري يا نماينده تكميل شود ساير بخشها كه با عبارتهاي "اطﻼعات مشتري" و "اطﻼعات نماينده" مشخص شده است باتوجه به نقش شخص تكميل كننده )مشترييا نماينده( بخش مربوط به شخص تكميل گردد.

 نمايندة شخص حقوقي و اشخاص مجاز به ارائة سفارش از طرف شخص حقوقي ،طبق تبصرة  ١بند  ١-٢-٤مادة  ٤دستورالعمل شناسايي مشتريان در بازار سرمايه ،بايد طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقيقيمورد شناسايي قرار گيرند.

 .١مشخصات مشتري/نماينده:

*نام....................................................................................:
*نام خانوادگي....................................................................:
*جنسيت □ :مرد □ زن *تاريخ تولد* ١٣......../......../........ :نام پدر* ........................ :شماره شناسنامه* ............................... :محل صدور...................... :
*سري و سريال شناسنامه:
*شماره ملي:

-

*كدپستي:

-

اطﻼعات ارتباطي:

*نشاني :كشور .....................:استان ..................... :شهر .......................... :خيابان ......................................................... :كوچه ........................... :پﻼك.............:
نشاني پست الكترونيكي* ....................................................................................:تلفن همراه* .............................................. :تلفن ثابت.................................... :
كد)هاي( معامﻼتي مشتري)در صورتي كه قبﻼً كد اخذ شده باشد(:
نام بورس /بازار خارج از بورس
كد معامﻼتي

 .٢اطﻼعات شغلي:

لطفاً در اين قسمت اطﻼعات شغلي مشتري ،درج شود:

نام شركت/مؤسسه ...................................... :سمت .............................. :

عنوان شغل  ...................................... :تاريخ اشتغال........................... :

نشاني محل كار.......................................................................................................................................................................................................... :
تلفن محل كار ...................................................................... :دورنگار .............................................. :كد پستي...................................................... :

اطﻼعات مشتري

 .٣اطﻼعات مالي:

*-١-٣ميزان آشنايي شما با مفاهيم مالي و سرمايهگذاري در اوراقبهادار □ :عالي

□ خوب

□ متوسط

-٢-٣ارزش روز داراييهاي تحت مالكيت شما تقريباً چقدر است؟  ............................................................ريال

□ كم

□ بسياركم

 -٣-٣متوسط درآمد ماهيانة شما از مشاغل و منابع مختلف در حال حاضر چقدر است؟  ............................................................ريال
-٤-٣حدود ارزش معامﻼت شما طي يك سال اخير در جدول زير درج شود:
بورس اوراقبهادار و فرابورس)ميليون ريال(

بورسهاي كاﻻيي )ميليون ريال(

بورسهاي خارج از كشور)هزار دﻻر آمريكا(

 -٥-٣نام شركت/شركت هاي كارگزاري در ايران كه شما از طريق آنان مبادرت به معامله نمودهايد ،ذكر نماييد:

..........................................................................................................................................................................................................................................
* -٦-٣پيشبيني ميكنيد سطح معامﻼت شما در بازار سرمايه طي يك سال چه مبلغي باشد؟ □ كمتر از ٢٥٠ميليون ريال □ بين ٢٥٠تا  ١٠٠٠ميليون ريال

□ بين ١٠٠٠تا  ٥٠٠٠ميليون ريال □ بين ٥٠٠٠تا  ١٠٠٠٠ميليون ريال

امضاء ،مهر يا اثر انگشت مشتري  /نماينده -تاريخ

□ بيشتر از  ١٠٠٠٠ميليون ريال

مهر  -امضاء شركت كارگزاري

٦

* .٤مشخصات حساب بانكي:

مشخصات حساب بانكي كه به نام مشتري افتتاح شده است ،در زير ارائه گردد:

اطﻼعات مشتري

حساب بانكي:

نام بانك .............................:نام شعبه  ................................ :كد شعبه ......................:شهرستان  ........................... :نوع حساب..................................:

شماره حساب ...............................................................:نام صاحب حساب ............................................... :كدشباي حساب) :در جدول زير نوشته شود(
IR

تذكر :١حساب اعﻼم شده بايستي در يك بانك ايراني و به نام مشتري باشد و كارگزار از پذيرفتن حساب يا حسابهاي مشترك معذور است.
تذكر :٢مطالبات مشتري از كارگزاري صرف ًا به حساب اعﻼم شده مذكور واريز خواهد شد ،مگر در صورتي كه مشتري حساب بانكي جديدي را كتب ًا به كارگزاري
اعﻼم نمايد كه در اين صورت به حساب جايگزين وي واريز خواهد شد.
* .٥سمت و شرايط نماينده:

اطﻼعات نماينده

 -١-٥مشخصات شخصي كه شما از طرف وي نمايندگي داريد را در اين قسمت قيد نماييد:
شخﺺ حقيقي :نام و نامخانوادگي ......................................................:شمارة شناسايي.......................................:

شخﺺ حقوقي  :نام شركت  .............................................................. :شمارة شناسايي .......................................:

 -٢-٥نوع مدرك اثبات كنندة سمت□ :وكالتنامة رسمي □شناسنامة ولي و شخﺺ تحت وﻻيت □قيم نامة رسمي □معرفينامة نمايندة شخﺺ حقوقي
□ساير موارد به موجب قوانين و مقررات .............................

 -٣-٥تاريخ انقضاء نمايندگي................./........../........ .. :
 .٦مشتري/نماينده تعهد مينمايد:

 -١-٦ضمن رعايت دقيق قوانين و مقررات پولشويي ،اطﻼعات مورد درخواست شركت كارگزاري در موضوع مبارزه با پولشويي را به نحوي كه آن شركت تعيين

ميكند جهت انجام وظايف محول شده تأمين نمايد.

 -٢-٦اجازة استفاده اشخاص ديگر از خدمات پايه دريافتي)كد معامﻼتي( را ندهد و در صورت اقدام ،موضوع را بﻼفاصله به كارگزار اطﻼع دهد.

 -٣-٦تغييرات كدپستي و اطﻼعات مربوط به نشاني خود را به مراجع ذيربط اطﻼع دهد .آخرين نشاني متقاضي ،نشاني ارايه شده از سوي مراجع مربوطه است حتي

اگر متقاضي نشاني خود را راساً اصﻼح نكرده باشد.

 -٤-٦هرگونه تغيير در اطﻼعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطﻼع كارگزار برساند.
* .٧نمونة امضا ،مهر يا اثر انگشت)مشتري/نماينده(:

نمونه امضا

اثر انگشت

 .٨تأييد متصدي پذيرش شركت كارگزاري:

اينجانب  ...........................................متصدي پذيرش شركت كارگزاري در تاريخ ١٣............/........../..........اين فرم را دريافت و تطبيق اطﻼعات مندرج در آن را با

مدارك شناسايي ارائه شده توسط مشتري/نماينده تأييد مي نمايم.

نام و امضاء متصدي پذيرش
براي مشتري ايراني:
-

اصل شناسنامه )بعﻼوه در صورت وجود توضيحات مربوط به اين فرم در صفحه توضيحات(

-

اصل كارت ملي.

-

در مورد وكيل  :وكالتنامه كه طبق مقررات مربوطه)دستورالعمل نحوة انجام معامﻼت وكالتي اوراق بهادار( به تأييد رسيده باشد.

-

در مورد قيم  :قيم نامة معتبر كه توسط مرجع ذي صﻼح قضايي صادر شده است.

-

در مورد ولي  :مدارك هويتي ولي حسب مورد .در مورد ولي ) توضيح اينكه پدر و پدر بزرگ ولي فرزندان صغير -كمتر از ١٨سال تمام -محسوب مي شود( .

-

در مورد نمايندة شخص حقوقي  :مدارك مثبتة نمايندگي اين اشخاص كه طبق مقررات مربوطه تهيه و ارائه شده است .اين اشخاص بايد هركدام بطور جداگانه ،فرم مشخصات نمايندة مشتري را

براي نماينده مشتري عﻼوه بر مدارك فوق حسب مورد ،تصوير مدارك اثبات كنندة سمت نماينده به شرح زير:

تكميل و ارائه نمايند.

امضاء ،مهر يا اثر انگشت مشتري  /نماينده -تاريخ

مهر  -امضاء شركت كارگزاري

٧

پيوست
تعهدنامة زير در راستاي اجراي مادة  7دستورالعمل اجرايي معامﻼت برخط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران در خصوص سنجش
توانايي و احراز شرايط مشتري استفاده از خدمات دسترسي برخط بازار توسط عضو تهيه شده و بايستي به عنوان يكي از مدارك ﻻزم توسط مشتري امضاء و
به عضو تحويل گردد.

تعهدنامة استفاده از خدمات دسترسي برخط بازار
اينجانب آقا /خانم ……………………..

فرزند ……………… به شماره شناسنامة………………

كد ملي ……………… متولد سال ……………… صادره از ……………… كه اصالت ًا /به نمايندگي از سوي
شخص حقوقي به نام ……………………………… به شمارة ثبت …………… نزد ادارةثبت شركت هاي شهرستان
……………… متقاضي استفاده از خدمات دسترسي برخط بازار هستم ،اقرار و تعهد مينمايم:
-1دانش ﻻزم در خصوص فرآيند ورود سفارش از طريق زيرساخت دسترسي برخط بازار را دارا مي باشم.
-2مهارت ﻻزم در خصوص معاملة اوراق بهادار را دارا مي باشم.
-3دانش ﻻزم در خصوص قوانين و مقررات مرتبط با معاملة اوراق بهادار را دارا مي باشم.
-4مشمول هيچگونه حكم منع معامﻼتي كه توسط سازمان يا ساير مراجع ذيصﻼح اعﻼم شده باشد ،نميباشم.
-5تعهد مي نمايم از انجام معامﻼت مبتني بر اطﻼعات محرمانه و دستكاري در بازار خودداري نموده و در مقابل مراجع قانوني پاسخگو باشم.
-6تعهد مي نمايم از ايجاد اخﻼل يا هرگونه اقدام به اخﻼل)سوءاستفاده (در سامانة معامﻼت و زيرساخت دسترسي برخط عضو خودداري نموده و در مقابل
مراجع قانوني پاسخگو باشم.
-7امكانات استفاده از خدمات دسترسي برخط بازار اختصاص يافته به اينجانب را در اختيار هيچ فرد ديگري تحت هر عنوان از قبيل نماينده ،وكيل يا
غيره قرار نداده و در هر صورت مسئوليت كلية معامﻼت انجام شده را مي پذيرم و به شخص ديگري اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به
معامله نمايد.
-8مسئوليت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتري بر عهدة اينجانب بوده و در صورت اراية اطﻼعات خﻼف واقع و مستندات جعلي ،مسئوليت
هرگونه عواقب ناشي از آن نيز بر عهدة اينجانب مي باشد.

نام و نام خانوادگي مشتري:

تاريخ تكميل:

امضاء و اثر انگشت مشتري:

٨

شركت كاركزاري بانك تجارت

پيوست

تاريخ١٣٩..../....../....:

تعهدنامه رعايت قانون مبارزه با پولشويي
اينجانب............................................فرزند .......................متولد.....................داراي شناسنامه شماره.................صادره از حوزه … ........شهر.......................
كدملي شماره......................................كدپستي  .....................................ساكن درنشاني ..................... .................................................................................
 .....................شاغل به شغل .....................به نشاني...........................................................................................................شماره تماس........................................

شركت/موسسه..................................................به شماره ثبت.........................مورخ..............................دراداره ثبت شركتهاو موسسات شهر..................................
داراي كدشناسه .................................مقيم در...........................................با نمايندگي آقاي/خانم ...........................فرزند.....................متولد...............................
داراي شماره شناسنامه ...............صادره ...................…..كدملي..........................................كدپستي.......................................به عنوان..............
به نشاني

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

شماره تماس

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

با توجه به قانون مبارزه با پولشويي مصوب ١٣٨٦ /١١/٢مجلس شوراي اسﻼمي و آئين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي آن،بدين وسيله متعهد و ملزم
ميشوم/ميشود ضمن رعايت مواد قانون يادشده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامي كه منجر به پولشويي گردد خودداري نموده و همچنين به اشخاص ثالث
اجازه استفاده از حساب ها و خدمات بانكي و ابزارهاي بانكداري الكترونيكي خود را ندهم/ندهدو همچنين اعﻼم مينمايم/مينمايد اطﻼعات ارائه شده بر اساس
آخرين تغييرات مي باشد و به عﻼوه متعهدو ملتزم ميشوم/ميشودهرگونه تغيير در كدو نشاني پستي/ثبتي و ساير تغييرات را در كوتاه ترين زمان ممكن به
مراجع قانوني ذي ربط)ثبت احوال و يا اسناد و امﻼك(اطﻼع داده و مستندات تغييرات را به شركت كارگزاري بانك تجارت ارائه نمايم/.نمايد.

موارد فوق مطالعه و مورد قبول واقع شد
نام و نام خانوادگي مشتري :
امضا و اثر انگشت مشتري:

٩

تأييديه دريافت نام كاربري و كلمه عبور

اينجانب  ..........................................فرزند  .........................با شماره شناسنامه  ...................................وكد ملي ...................................................
مورخ .....................................جهت استفاده از سامانه معامﻼت برخط□ الكترونيكي □ كال سنتر □ شركت كارگزاري بانك تجارت اقدام نموده و
نام كاربري و كلمه عبور را در پاكت در بسته و به صورت محرمانه و چاپي دريافت نموده ام .

)لطف ًا پس از ورود به سيستم نسبت به تغيير كلمه عبور خود اقدام نماييد(.
*ﻻزم به توضيح است اين نام كابري و كلمه عبور تا ارائه كامل مدارك به متصدي پذيرش  ،به صورت غيرفعال بوده و پس از تكميل مدارك قابل استفاده مي
باشد .
* طبق بند  ٥از ماده  ٤قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معامﻼت برخط اوراق بهادار )تعهدات مربوط به مشتري( مشتري متعهد به تغيير رمز عبور و
ساير كدهاي دسترسي قابل تغيير خود در فواصل زماني حداكثر سه ماهه ميباشد .در صورت عدم تغيير ،هرگونه مسئوليت ناشي از افشاي رمز عبور بر عهدة
مشتري ميباشد.
*كليه خريد و فروش هاي صورت گرفته به صورت معامﻼت آنﻼين)برخط( و آفﻼين)الكترونيكي( مورد قبول اينجانب مي باشد ،و با توجه به اينكه رمز عبور و
نام كاربري به صورت چاپي و محرمانه در اختيار اينجانب قرار گرفته ،متعهد ميگردم در حفظ و نگهداري آن كوشا بوده و در صورت واگذاري آن به ساير
اشخاص حتي پرسنل اين شركت كليه معامﻼت انجام شده و مسئوليت ناشي از آن بر عهده اينجانب ميباشد.

امضا و اثر انگشت مشتري:

مهر و امضاي كارگزاري :

١٠

