شرکت کارگزاری سپهرباستان

قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معامالت برخط اوراق بهادار
شماره ..........................
تاریخ ..........................
قرارداد حاضر بين شركت كارگزاري سپهرباستان و مشتري به شرح ذيل منعقد گرديد .تعاريف دستورالعمل اجرايي معامالت بررط اوراق بهرادار در
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران در اين قرارداد به همان مفاهيم به كار رفته است.
ماده  :1طرفين قرارداد
اين قرارداد بين شركت كارگزاري به مشخصات جدول زيركه از اين پس در اين قرارداد" عضو "ناميده مي شود:
نام عضو:
تاریخ

شماره ثبت:

شرکت کارگزاری سپهرباستان

ثبت7336/90/76:

شماره ثبت نزد سازمان بورس:
فاکس دفتر مرکزی:

336733

محل ثبت :تهران
تلفن دفتر مرکزی99910189-99888888-99910888 :

73667

کدپستی0880888800 :

33077900-33077930

نام ،نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:
آقای :محمدعلي جهاني کيا

سمت :رئيس هيات مديره

آقای :نيما مالئي

سمت :نائب رئيس هيات مديره

شماره و تاریخ روزنامه رسمی/81081 :ث98/08
مورخ 0098/18/08 :
روزنامه رسمی شماره09898 :

آقای :محمدحسن ابراهيمي سروعليا سمت :مديرعامل و عضو هيات مديره
آدرس دفتر مركزي :خيابان طالقاني ،خيابان بندر انزلي ،تقاطع رودسر ،پالک  ، 67ساختمان ميالد ،طبقه سوم ،واحد پنجم و ششم.

و مشتري حقيقي به مشخصات جدول زير كه از اين پس در اين قرارداد"مشتري "ناميده مي شود:

الف) برای اشخاص حقيقی ایرانی
زن:

مرد:

نام و نام خانوادگی:

جنسیت

کد مالکیت (کد بورسی):

تاریخ دریافت کد مالکیت :

نام پدر:

تاریخ تولد (روز /ماه /سال) :

محل تولد :

کد ملی :

شماره شناسنامه :

محل صدور شناسنامه :

شماره سریال شناسنامه :

شماره تلفن محل کار با کد شهر :

شماره تلفن منزل با کد شهر :

شماره تلفن همراه :

نام و کد بانک :

شماره حساب بانکی :

آدرس پست الکترونیکی :
آدرس منزل :
آدرس محل کار :
ماده  :2موضوع قرارداد
استفاده از طدمات معامالت برط

) (onlineاوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران

ماده  :3مدت قرارداد

مهر و امضای کارگزاری

صفحه 1

ايرن قررارداد از تراري

1 3

به مدت دو سال معتبر است.

مهر و امضای مشتری

شرکت کارگزاری سپهرباستان

قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معامالت برخط اوراق بهادار

ماده :4حقوق و تعهدات عضو
 -1-4عضو بايد نام كاربر و رمز عبور استفاده از سامانة معامالتي را براي انجام معامالت برط  ،به صورت محرمانه و چاپي ظرف حداكثر يك هفته پرس از امضراي
اين قرارداد  ،در اطتيار مشتري قرار دهد و اراية طدمات آغاز گردد.
 -2-4عضو متعهد به ثبت و نگهداري كلية سوابق تراكنش هاي دريافتي از مشتري و ارسالي به وي در زيرساطت دسترسي برط بازار طود مي باشد.
 -3-4اعمال هرگونه محدوديت بر معامالت مشتري توس عضو بايستي مستند به اين قرارداد و قوانين و مقررات بازار سرمايه باشد .در صورت اعمال اين محدوديت
ها ،عضو مسئوليتي در قبال طسارات وارده نخواهد داشت.
-4-4عضو متعهد است امكان اراية طدمات پشتيباني زيرساطت دسترسي برط بازار را فراهم نموده و روشهاي اراية آن را در سايت رسمي طود اعالم كند و حسب
درطواست مشتري ،جهت رفع مشكل اقدام نمايد.
 -5-4عضو حق ورود سفارش جديد براي مشتري يا تغيير ،تعليق و حذف سفارش هاي وارد شده توس مشتري را در چارچوب قوانين و مقررات و با دستور مشتري
دارا مي باشد.
 -6-4عضو متعهد است در چارچوب قوانين و مقررات ،داده ها و اطالعات شخصي مشتري را محرمانه نگه دارد.
 -7-4عضو متعهد است از طريق زيرساطت دسترسي برط بازار ،همواره آطرين وضعيت حساب و سوابق معامالت مشتري را در اطتيار وي قررار دهرد و در صرورت
اعالم مغايرت از سوي مشتري ،نسبت به بررسي موضوع و اعالم نتيجة بررسي به وي اقدام نمايد .بديهي است اعالم مغايرت ،نافي مسئوليت مشتري در صورت عدم
توجه به نظامات قراردادي و قوانين و مقرراتي نخواهد بود.
 -8-4در راستاي اجراي اين قرارداد ،حداقل موارد زير از طريق وب سايت عضو به اطالع سرمايه گذاران رسانده مي شود:
اطالعات حساب مشتري نزد عضو شامل جزئيات طريد و فروش ،واريز ،برداشت و ماندة حساب؛
روية دريافت سفارش ها ،پردازش و اجراي سفارش ها و همچنين پاياپاي و تسوية معامالت از طريق زيرساطت دسترسي برط بازار؛
رويه هاي مديريت حوادث پيش بيني نشده در معامالت برط اوراق بهادار از جمله قطعي برق ،شبكة مخابراتي و اينترنت:
در طصوص قطعي دسترسي برط بازار ،اعالم موضوع قبل از وقوع در موارد قابل پيش بيني و بالفاصله پس از وقوع در موارد غيرقابل پريش بينري از طريرق پسرت
الكترونيكي يا به روش مقتضي ديگر.
اطالع رساني الزم در مورد نحوة مديريت سفارش ها در زمان تعليق يا محروميت عضو ازانجام معامالت؛
رويه هايي براي حذف سفارش هاي ثبت شده در زماني كه امكان دسترسي برط بازار وجود نداشته باشد؛

اعالم قوانين و مقررات جديد و محدوديت هاي ابالغي توس سازمان در طصوص انجام معامالت برط .

مهر و امضای کارگزاری

مهر و امضای مشتری

قرارداد استفاده از خ

 -13-5مشتري متعهد است در هر بار ورود به سامانة معامالت برط  ،اطالعات مربوط به طريد و فروش اوراق بهادار از طريق زيرسراطت دسترسري بررط برازار را
كنترل و در صورت مغايرت ،در اسرع وقت به عضو اطالع دهد.

صفحه 2

ماده  :5تعهدات مشتری
 -1-5مشتري بايد گواهي نامه هاي موقت صادرة اوراق بهاداري كه قصد فروش آنها را دارد ،حسب درطواست عضو در اطتيار وي قرار دهد.
-2-5مشتري بايد اطالعات و مستندات الزم را جهت احراز هويت به عضو ارايه نمايد.
 -3-5مشتري تعهد ميكند از انجام هرگونه معامله كه منجر به نقض قوانين و مقررات گردد از جمله معامالت مبتني بر اطالعات نهاني و دستكاري بازار طرودداري
نمايد.
 -4-5مشتري بايد شمارة حساب بانكي را در بانكي كه عضو اعالم مي نمايد ،جهت دريافت وجوه ارايه نمايد .هرگونه پرداطت به مشتري صرفاً از طريق واريز وجره
به همان حساب كه به نام مشتري است امكان پذير مي باشد.
 -5-5مشتري متعهد است سفارش هاي طريد و فروش روزانة طود را در چارچوب قوانين و مقررات و سقف هاي اعالمي توس سازمان به سامانة معرامالت بررط
ارسال كند.
 -6-5مشتري متعهد به تغيير رمز عبور و ساير كدهاي دسترسي قابل تغيير طود در فواصل زماني حرداكثريك ماهره مري باشرد .در صرورت عردم تغييرر ،هرگونره
مسئوليت ناشي از افشاي رمز عبور بر عهدة مشتري مي باشد.
 -7-5مشتري مسئوليت تبعات ناشي از استفادة نادرست از طدمات نرم افزاري سامانة معامالت برط اوراق بهادار را بر عهده مي گيرد.
 -8-5در صورت عدم استفادة مشتري به مدت  09روز متوالي از حساب كاربري طود ،عضو دسترسي مشتري را غيرفعال طواهد نمود .فعال شدن دسترسري مسرتلزم
مراجعة مشتري به عضو مي باشد.
 -0-5مشتري متعهد مي شود ،اصول امنيت سخت افزاري و نرم افزاري و محافظت از اطالعات از جمله استفاده از نرم افزارهاي ضد ويروس مناسرب ،محافظرت از
شناسه كاربر ،كليدواژه ها ،كدهاي رمزي و كليه اطالعات دريافتي از عضو را به منظور جلوگيري از دسترسي هاي غيرمجاز به سامانه ،رعايت نمايد.
 -19-5مشتري متعهد مي گردد ،زيرساطت دسترسي برط بازار را وسيلة آموزش اشخاص ثالث قرار ندهد.
 -11-5مشتري متعهد به پرداطت وجه معامله و كارمزدهاي مربوطه در چارچوب قوانين و مقررات مي باشد.
 -12-5مشتري متعهد ميگردد از قوانين و مقررات و شراي اعالمي عضو در چارچوب قوانين و مقررات مربوط به معامالت برط پيروي كند.

شرکت کارگزاری سپهرباستان

 -14-5مشتري مسئول كنترل حساب هاي طود بوده و موارد زير را فوراً به صورت الكترونيكي به عضو اطالع مي دهد:
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 معامله اي كه مشتري دستور آن را صادر نكرده است؛
هرگونه اطالعات نادرست در موجودي حساب مشتري ،سبد دارايي ها يا اطالعات معامالت.
 -15-5مشتري مجاز به هيچ گونه دطل و تصرف در زيرساطت دسترسي برط بازار و نحوة دسترسي به آن به هر دليل از جمله بره منظرور هرگونره بهرره بررداري
تجاري يا غيرتجاري توس طود يا به واسطة ديگري نيست و نمي تواند حق استفاده از اين طدمات را به شخص ديگري واگذار كند.
 -16-5مشتري اقرار مينمايد كه از دانش كافي در طصوص قوانين و مقررات معامالتي و ساير قوانين و مقررات مرتب با بازار سرمايه و شركت هراي ارائره دهنرده
طدمات در رابطه با استفاده از طدمات معامالت برط برطوردار بوده ،آموزش هاي الزم را در مورد نحوه استفاده از اين طدمات ديده و طود را ملرزم بره رعايرت آنهرا
ميداند.
 -17-5مشتري متعهد است اطتيارات ،اطالعات و دسترسي هاي الزم جهت بازرسي و نظارت بر زيرساطت دسترسي برط بازار را حسب درطواست سازمان ،بورس،

عضو يا نمايندگان ايشان ارائه نمايد.
ماده  :6حدود مسئوليت طرفين
 -1-6تنها 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 ايرن حسراب
كه از طريق نام كاربري و يا رمز عبور مشتري صورت مي گيرد بر عهده وي مي باشد .مشتري همچنين مسئول طسارت هايي است كه در نتيجة عدم رعايت قوانين
و مقررات و مفاد اين قرارداد توس وي حادث شود.
 -2-6عضو مسئول حوادثي كه طارج از حيطة اطتيار و بدون تقصير وي رخ مي دهد ،نمي باشد.
 -3-6در صورتي كه به واسطة اعمال حقوق متعلق به عضو در اين قرارداد ،مشتري متحمل ضرر و زيان گردد ،عضو مسئول جبران طسارت هاي وارده نخواهد بود.
 -4-6انعقاد اين قرارداد به منظور اراية طدمات دسترسي برط بازار از سوي عضو به مشتري مي باشد و شامل اراية ساير طدمات از قبيل طردمات مشراورة سررمايه
گذاري ،قانوني ،مالياتي ،مالي و حسابداري نخواهد بود.
 -5-6عضو مسئوليتي در قبال سودآوري و مخاطرات انجام معامالت برط توس مشتري ندارد.
ماده  :7قابليت استناد داده پيام ها
داده پيام ها و سوابق كلية تراكنش هاي دريافتي از مشتري و ارسالي به وي كه با رعايت قوانين و مقررات و در چارچوب مفاد اين قررارداد ايجراد و نگهرداري شرده
است در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي وحقوقي مي باشد .در صورت بروز اطتالف بين عضو و مشتري در طصوص ايرن سروابق و داده پيرام هرا،
اطالعات مندرج در زيرساطت دسترسي برط بازار عضو ،معتبر و براي طرفين الزم االتباع است.
ماده  :8انحالل قرارداد
قرارداد مطابق مادة  19قانون مدني منعقد شده و صرفاً در شراي زير پايان مي يابد:
 -1-8در صورت اعالم مشتري مبني بر فس قرارداد و پس از تسوية كلية ديون و تعهدات ناشي از معامالت برط وي نزد عضو ،قرارداد فس مي شود.
 -2-8در صورت تخلف مشتري از قوانين و مقررات مربوطه و با اعالم مراجع ذيصالح ،قرارداد فس مي شود .در اين صورت عضو موظف است مراتب را به مشرتري
اطالع دهد.
 -3-8در صورت تعليق به مدت بيش از يكماه يا لغو مجوز عضو ،قرارداد فس مي شود.
 -4-8در صورتي كه در اثر بروز حوادث قهري ،امكان ايفاي تمام يا بخشي از تعهدات هر يك از طرفين به موجب اين قرارداد وجود نداشرته و وضرعيت مرذكور بره
مدت بيست روز كاري ادامه يابد ،هر يك از طرفين حق فس قرارداد را دارند.
ماده  :9حل اختالف
با توجه به حاكميت قانون بازار اوراق بهادار بر اطتالفات ناشي از معامالت در اين بازار ،حل اطتالف طرفين اين قرارداد در صورت عدم حصول توافق از طريق مذاكره
في مابين ،مطابق مادة  36قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب  1384صورت مي گيرد.
ماده  :11تغيير قرارداد
اين قرارداد در  19ماده و دو نسخه تنظيم گرديده و در تاري  ........................................به امضاي طرفين رسيده است .هرگونره تغييرر در مفراد آن ،منروط بره تأييرد
سازمان بورس و اوراق بهادار ميباشد .در صورتي كه در قوانين و مقررات مربوط به معامالت برط  ،تغييراتي حاصل شود كه تغيير در شراي و مفاد قرارداد حاضرر را

ايجاب نمايد ،تغييرات مذكور ،بدون نياز به توافق ثانوي جزء الينفك اين قرارداد طواهد بود.

صفحه 3

مهر و امضای کارگزاری

مهر و امضای مشتری

