توافق نامه خرید و فروش اینترنتی اوراق بهادار ( شخصیت حقیقی)

این توافق نامه در اجرای ماده  42آیین نامه معامالت در بورس اوراق بهادار تهران بین شرکت کارگزاری سپهر باستان و مشتری با
مشخصات زیر:
نام........................................ :
نام خانوادگی................................ :

نام پدر......................................... :

جنسیت  :مرد

زن

وضعیت تاهل :

مجرد

متاهل

شماره شناسنامه ........................................ :صادره از ............................................................. :سریال شناسنامه ................................................................. :
تاریخ تولد .............../........./.........:محل تولد ................................:تحصیالت ............................. :پست الکترونیکی................................................................:
کد ملی:

نشانی :استان ................... :شهر .................. :خیابان .....................:کوچه........................ :پالک................ :
کد پستی ده رقمی:

تلفن تماس(ثابت) ................................ :کد شهر .................... :کد کشور ...................... :تلفن همراه............................. :
حساب بانکی :نام بانک ...................... :نام شعبه............................ :کدشعبه ................... :نوع حساب........................... :
شماره حساب............................................... :
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منعقد و شرایط آن به شرح زیر تعیین می شود:
ماده )1موضوع توافق نامه عبارت است از توافق کارگزار و مشتری  ،جهت خرید یا فروش اوراق بهادار برای مشتری بر اساس سفارش هایی که مشتری به
صورت الکترونیکی برای کارگزاری ارسال می کند.
ماده  )2مدت توافق نامه از تاریخ امضای آن به مدت یک سال است و قابل تمدید می باشد و با انصراف هر یک از طرفین با اعالم کتبی یا الکترونیک آن به
طرف مقابل قابل فسخ می باشد.
ماده)3کارگزار  84ساعت پس از امضای این توافق نامه ،نام کاربر و رمز عبور برای ورود به سایت اینترنتی کارگزاری را در اختیار مشتری قرار می دهد.
مسولیت حفظ و نگهداری از نام کاربری و رمز عبور و عواقب ناشی از عدم مراقبت آن بر عهده مشتری است.
ماده  )4در صورت تقاضای مشتری به تغییر نام کاربری کارگزار نام کاربر قبلی را ابطال و نام کاربر جدیدی در اختیار مشتری قرار می دهد .در هر مورد که
کارگزار الزم بداند تغییر نام کاربر و رمز عبور را اعمال می کند و مراتب را بالفاصله به اطالع مشتری می رساند.
ماده  )5مشتری حساب بانکی ریالی معرفی شده توسط خود که باید به نام شخص خود مشتری باشد را جهت واریز وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار به
کارگزار معرفی می کند و صرفا پرداخت وجوه به همین حساب صورت خواهد گرفت.
ماده)6مشتری باید گواهی نامه موقت اوراق بهادار خود را قبل ازسفارش فروش در اختیار کارگزار قرار دهد .کارگزار فقط مجاز به فروش اوراق بهاداری
است که گواهی نامه موقت آن را در اختیار دارد.
ماده  )7مشتری گواهی نامه موقت قبلی اوراق بهادار را که سفارش خرید مجدد آن را به کارگزار می دهد می باید در اختیار کارگزار قرار داده باشد.
ماده  )8در صورت انجام معامله ،کارگزار باید حداکثر در مدت  48ساعت گزارشی از صورت حساب مشتری ،شامل معامالت انجام شده و وجوه دریافتی و
پرداختی را به صورت الکترونیک برای مشتری ار سال نماید و کارگزار ترتیبی می دهد تا سفارش های اجرا نشده خرید و فروش مشتری در سایت
کارگزاری مشخص گردد.
ماده  )9کارگزار پس از دریافت سفارش خرید یا فروش از مشتری ترتیبی می دهد که وصول سفارش برای مشتری از طریق سایت کارگزاری امکان پذیر
باشد  .در مواردی که در اجرای سفارش های خرید یا فروش مشتری برای کارگزار می باید حداکثر ظرف یک روز کاری مراتب عدم امکان سفارش و علت
آن را به مشتری اعالم نماید.
ماده )11سفارش های ارسالی توسط مشتری به مدت  5روز کاری اعتبار دارد و در صورت سپری شدن مهلت یاد شده سفارشات باطل است و تغییر و
اصالح سفارش مشتری فقط از طریق دستور ابطال سفارش قبلی توسط مشتری ممکن است.
در صورت دریافت دستور ابطال مشتری طی ساعات انجام معامله کارگزار ملزم به اعمال دستور مشتری حداکثر در روز بعد است.
ماده)11در صورت بروز اختالف بین کارگزار و مشتری در خصوص محتوای داده ها ،سوابق اطالعاتی ثبت شده بر روی پایگاه اطالعاتی کارگزاری برای
طرفین الزم االتباع می باشد.
ماده )12طرفین با امضای این توافق نامه خود را به رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی سفارش های الکترونیکی اوراق بهادار مصوب مورخ 3141/8/42هیئت
مدیره سازمان کارگزاران بورس که در سایت کارگزار انعکاس دارد  ،ملزم می دانند و مفاد آن را بین خود الزم االجرا اعالم می کنند.

امضاء نماینده شرکت کارگزاری

تاریخ و امضاء مشتری

محل گواهی امضاءمشتری
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اثر انگشت مشتری

