کارگزاری آینده نگر خوارزمی

تاریخ:
شماره بایگانی:

ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
اشخاص حقیقی (مشتری/نماینده)
اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﻓﺮم ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و در اﺧﺘﯿﺎر اﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻗﺮار داده ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮی ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﮑﻤﯿﻞ گردد .ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی «اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮی» و «اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه» ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﺨﺺ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه (ﻣﺸﺘﺮی ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه) ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد.

مشخصات مشتری/نماینده
نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

جنسیت:

وضعیت تاهل:

تاریخ تولد:

کدملی:

شماره شناسنامه:

سری و سریال شناسنامه:

محل صدور:

محل تولد:

تلفن همراه:

تلفن ثابت و کدشهر:

کدپستی:

کدبورسی:

نشانی پست الکترونیک:

نشانی:

اطالعات شغلی
عنوان شغل:

نام شرکت  /مؤسسه:

کدپستی:

نشانی محل کار:

تلفن محل کار:

اطالعات مالی
میزان آشنایی با مفاهیم مالی و سرمایه گذاری در اوراق بهادار:
ارزش روز دارایی های تحت مالکیت شما تقریبا چقدر است؟ (به ریال)
متوسط درآمد ماهیانه شما از مشاغل و منابع مختلف در حال حاضر چقدر است؟ (ریال)
پیش بینی می کنید سطح معامالت شما در بازار سرمایه ،طی یکسال چقدر باشد؟ (به میلیون ریال)

مشخصات حساب بانکی
نام بانک:

نام شعبه:

کد شعبه:

نوع حساب:

نام صاحب حساب:

شماره حساب:

کد شبای حساب:

تعهد مشتری
مشتری /نماینده تعهد می نماید:

ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ دﻗﯿﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات مبــارزه بــا ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺎرﮔﺰاری در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ آن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم
وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮل ﺷﺪه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات
مربــوط دراﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

امضا و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ مشتری/ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه:

شهرستان:

IR

تایید متصدی پذیرش کارگزاری
اینجانب (متصدی پذیرش کارگزاری آینده نگر خوارزمی):
در تاریخ:
اﯾﻦ ﻓﺮم را درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در آن را ﺑﺎ ﻣﺪارک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ارایه شده توسط
مشــتری /نماینــده تأییــد مــی نمایم.

مهر و امضای کارگزاری:

نام و نام خانوادگی:
کدملی:
فرم مشخصات مشتریان جز الینفک این توافق نامه می باشد.
صفﺤﻪ  1از 8

کار اری آ نده ن وارز ی

تاریخ:
شماره بایگانی:

قرارداد جامع مشتری و کارگزار
)اشخاص حقیقی(

مقدمه:
ایــن قــرارداد بیــن شــرکت کارگــزاری آینــده نگــر خوارزمــی )ســهامی خــاص( بــه شــماره ثبــت  ٦٣٦٥و کــد اقتصــادی  ٤١١١٣٤٥٧١٨٨٩بــه نمایندگــی آقایــان حســن قاســمی )مدیرعامــل و
عضــو هیــات مدیــره( ،امیــر وفایــی )رئیــس هیــات مدیــره( ،علــی نــادری مقــدم )نایــب رئیــس هیــات مدیــره( ،امیــر محمــدی )عضــو هیــات مدیــره( و هــادی تبــار قاســم )عضــو هیــات
مدیــره( بــر اســاس آخریــن روزنامــه رســمی بــه نشــانی تهــران ،خیابــان ولیعصــر خیابــان بزرگمهــر پــﻼک  ١٦طبقــه اول واحــد  ،١٠١کدپســتی  ،١٤١٦٩٣٥١١٦شــماره تلفــن ،٠٢١ - ٦١٩١٤٠٠٠
شــماره نمابــر  ،٠٢١ - ٦١٩١٤٤٤٤بــه نشــانی ســایت اینترنتــی  www.kharazmibroker.comکــه از ایــن پــس در ایــن قــرارداد ”کارگــزار“ نامیــده مــی شــود از یــک طــرف و مشــتری حقیقــی
بــه مشــخصات جــدول ذیــل کــه ســایر اطﻼعــات آن در فــرم مشــخصات مشــتریان درج گردیــده اســت و از ایــن پــس در ایــن قــرارداد ”مشــتری“ نامیــده مــی شــود از طــرف دیگــر ،بــه شــرح
مــواد ذیــل منعقــد گردیــد.

مشتری حقیقی
نام:

نام خانوادگی:

تبصــره :چنانچــه ایــن قــرارداد یــا هــر یــک از قراردادهــای متعاقــب آن بــه نمایندگــی )اعــم از وکالــت،
وﻻیــت ،وصایــت یــا قیمومــت( توســط شــخص حقیقــی یــا حقوقــی بــرای شــخص حقیقــی یــا حقوقــی
دیگــری منعقــد شــده باشــد ،نماینــده نیــز شــخصا ً مســئول ایفــای تعهــدات ناشــی از قــرارداد حاضــر
و ســایر قراردادهــای متعاقــب آن اســت و در ایــن خصــوص بــا اصیــل متضامنــا ً مســئولیت خواهــد
داشــت.
مــاده  (١موضــوع قــرارداد حاضــر عبــارت اســت از ارائــه خدمــات کارگــزاری از طــرف کارگــزار بــه مشــتری
در چارچــوب قوانیــن و مقــررات ﻻزماﻻجــرا در بــازار ســرمایه .مادامــی کــه توافــق مکتوبــی برخــﻼف مفــاد
ایــن قــرارداد بیــن طرفیــن منعقــد نشــده باشــد یــا بــر اســاس قوانیــن و مقــررات اتخــاذ ترتیبــات دیگــری
الزامــی نگــردد ،مفــاد ایــن قــرارداد تعیینکننــده حقــوق و تکالیــف طرفیــن بــوده و بــر کلیــه توافقــات
و تعامــﻼت بیــن کارگــزار و مشــتری حاکــم اســت .انعقــاد ایــن قــرارداد مشــتری را مکلــف نمــی ســازد
تــا صرفــا ً از خدمــات کارگــزار طــرف ایــن قــرارداد اســتفاده نمایــد و اســتفاده مشــتری از خدمــات ســایر
شــرکتهای کارگــزاری تأثیــری بــر نفــوذ و اعتبــار ایــن قــرارداد نــدارد.
ماده  (٢این قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین به مدت نامحدود اعتبار دارد.
ـفارش ارائــه شــده
مــاده  (٣کلیــه اطﻼعرســانی هــای کارگــزار بــه مشــتری در خصــوص وضعیــت اجــرای سـ
ِ
یــا دریافتهــا یــا پرداختهــای انجــام شــده فیمابیــن کارگــزار و مشــتری ،از طریــق ســایت اینترنتــی
کارگــزار بــه نشــانی  www.kharazmibroker.comانجــام میشــود و مشــتری بــا اســتفاده از نــام
کاربــری و گــذرواژه ای کــه بــه شــماره تلفــن همــراه ِ معرفیشــده توســط وی در صــدر ایــن قــرارداد ارســال
میگــردد ،قــادر بــه دسترســی بــه اطﻼعــات مزبــور خواهــد بــود .مشــتری مکلــف اســت پــس از ارائــه هــر
ســفارش ،واریــز یــا انتقــال وجــه بــه حســاب کارگــزار یــا ارائــه درخواســت وجــه از کارگــزار ،بــا مراجعــه بــه
ـفارش ارائــه شــده یــا دریافتهــا یــا پرداختهــای انجــام
ســایت اینترنتــی کارگــزار از وضعیــت اجــرای سـ
ِ
شــده مطلــع شــود .در صورتــی کــه کارگــزار اطﻼعــات راجــع بــه اجــرای ســفارش هــای دریافــت شــده یــا
دریافتهــا یــا پرداختهــای انجامشــده را بــر روی ســایت اینترنتــی خــود قــرار داده باشــد ،عــدم اطــﻼع
مشــتری بــه واســطه عــدم مراجعــه بــه ســایت اینترنتــی کارگــزار موجــب هیچگونــه مســئولیتی بــرای
کارگــزار نخواهــد بــود .در هــر حــال عــدم طــرح اعتــراض از ســوی مشــتری ظــرف مــدت یــک هفتــه از تاریــخ
درج اطﻼعــات راجــع بــه اجــرای ســفارش هــا یــا دریافتهــا یــا پرداختهــای انجــام شــده بــر روی ســایت
اینترنتــی کارگــزار ،بــه منزلــه تأییــد و تنفیــذ معامــﻼت یــا دریافتهــا یــا پرداختهــای مذکــور اســت.
تبصــره  :١مســئولیت اســتفاده و حفاظــت از رمــز عبــور و نــام كاربــری و نیــز مســئولیت انجــام هرگونــه
معاملــه و ضــرر و زیــان حاصلــه كــه از طریــق نــام كاربــری و یــا رمــز عبــور مشــتری صــورت میگیــرد ،بــر
عهــده مشــتری اســت.
ـک حــاوی نــام کاربــری و رمــز عبــور خــود را ظــرف مــدت  ٣روز از تاریــخ
تبصــره  :٢چنانچــه مشــتری پیامـ ِ
امضــای ایــن قــرارداد دریافــت ننمایــد ،مکلــف اســت مراتــب را بــه کارگــزار اعــﻼم کنــد .عــدم اعــﻼم ایــن
ـک حــاوی نــام کاربــری و
امــر توســط مشــتری بــه کارگــزار ظــرف موعــد یادشــده ،بــه منزلــه وصــول پیامـ ِ
رمــز عبــور بــه مشــتری تلقــی خواهــد شــد.
مــاده  (٤مشــتری بــا امضــا ذیــل ایــن قــرارداد اعــﻼم مینمایــد کــه بــه قوانیــن و مقــررات حاکــم بــر
بــازار ســرمایه آگاهــی کافــی دارد و از دانــش کافــی در خصــوص انــواع ابزارهــا و اوراق بهــادار قابــل
معاملــه ،شــیوههای ارائــه ســفارش ،نحــوه انجــام معاملــه در بــازار ســرمایه و تعهــدات و الزامــات ناشــی
از انجــام معامــﻼت برخــوردار اســت و کارگــزار هیچگونــه تعهــدی بــه اطﻼعرســانی و ارائــه مشــاوره در ایــن
خصــوص ،نــدارد .بدیهــی اســت در صــورت وارد شــدن هرگونــه ضــرر و زیــان بــه مشــتری در نتیجــه عــدم
اطــﻼع و آگاهــی از مــوارد یادشــده ،هیچگونــه مســئولیتی متوجــه کارگــزار نخواهــد بــود.
مــاده  (٥تکلیــف کارگــزار صرفــا ً اجــرای ســفارش هــای مشــتری در حــدود قوانیــن و مقــررات حاکــم
بــر بــازار ســرمایه اســت و کارگــزار در خصــوص نتایــج و تبعــات مالــی یــا غیرمالــی معامﻼتــی کــه بــه
درخواســت مشــتری و بــه نــام او انجــام مــی شــود ،هیچگونــه مســئولیتی نــدارد.
مــاده  (٦مشــتری مکلــف اســت کلیــه وجــوه را صرفــا ً بــه حســاب بانکــی معرفیشــده در ســایت اینترنتــی
کارگــزار واریــز نمایــد .چنانچــه وجــوه توســط مشــتری بــه حســاب بانکــی دیگــری واریــز گــردد ،تمامــی
تبعــات و مســئولیتهای ناشــی از آن تمامــا ً بــر عهــده مشــتری خواهــد بــود.
مــاده  (٧مســئولیت صحــت اطﻼعــات منــدرج در صــدر ایــن قــرارداد تمامــا ً بــر عهــده مشــتری اســت.
همچنیــن مشــتری متعهــد میگــردد در صــورت تغییــر در هــر یــک از اطﻼعــات منــدرج در صــدر ایــن
قــرارداد ،بﻼفاصلــه مراتــب را بــه کارگــزار اطــﻼع دهــد.
مــاده  (٨مشــتری بــا امضــا ذیــل ایــن قــرارداد تأییــد مینمایــد کــه حســاب معرفیشــده در مقدمــه
قــرارداد صرفــا ً بــه نــام وی اســت و حســاب مزبــور ،مســدود یــا راکــد نیســت.
مــاده  (٩وجوهــی کــه توســط مشــتری بــه حســاب كارگــزار واریــز میشــود ،در دفاتــر کارگــزار صرفــا ً بــه نــام
شــخص مشــتری ثبــت میگــردد .همچنیــن در صورتــی کــه وجوهــی توســط مشــتری بــه حســاب کارگــزار
ـت شــخص واریزکننــده مشــخص نباشــد ،کارگــزار وجــوه مزبــور را در حســاب
واریــز گــردد لیکــن هویـ ِ
مشــتری ثبــت و اعمــال نخواهــد نمــود و وجــوه مزبــور تــا زمــان احــراز هویــت شــخص واریزكننــده ،در
ســرفصل حســاب واریزیهــای نامشــخص ثبــت میگــردد.
ـفارش خریــد ،نســبت بــه تأمیــن منابــع مالــی ﻻزم
مــاده  (١٠مشــتری مکلــف اســت پیــش از ارائــه سـ
ِ
جهــت اجــرای ســفارش اقــدام نمایــد و در صــورت عــدم تأمیــن منابــع مالــی ،کارگــزار تکلیفــی بــه اجــرای
ســفارش نــدارد .در صورتــی کــه پــس از اجــرای ســفارش ،مشــتری بنــا بــه هــر دلیلــی بــه اســتثنای
معامﻼتــی کــه توســط کارگــزار بــرای مشــتری بــه اشــتباه انجــام شــده اســت ،بــه کارگــزار بدهــکار شــود،
مکلــف خواهــد بــود فــورا ً نســبت بــه تســویه بدهــی خــود کــه از ایــن محــل ناشــی مــی شــود ،اقــدام
نمایــد .چنانچــه ظــرف مــدت  ٢روز کاری از تاریــخ انجــام معاملــه ،مشــتری نســبت بــه تسویهحســاب

امضا و اثر انگشت مشتری/نماینده:

کدملی:
اقدام ننماید ،مکلف خواهد بود  ٩٠درصد مبلغ بدهی را به عنوان وجه التزام به کارگزار بپردازد.
تبصــره  :١در صــورت عــدم پرداخــت بدهــی موضــوع ایــن مــاده توســط مشــتری ظــرف مهلــت  ٢روز کاری،
بــه موجــب ایــن قــرارداد مشــتری ضمــن عقــد خــارج ﻻزم کارگــزار را وکیــل و وصــی پــس از فــوت خــود قــرار
مــی دهــد تــا حســب مــورد اقدامــات زیــر را انجــام دهــد:
نــام مشــتری ،کارگــزار
 .١در صــورت قابــل معاملــه بــودن هــر یــک از اوراق بهــادار ِ خریداریشــده بــه
ِ
میتوانــد ظــرف حداکثــر پنــج روز معامﻼتــی از زمــان اتمــام مهلــت منــدرج در صــدر ایــن تبصــره،
نســبت بــه فــروش هــر یــک از اوراق مزبــور بــه تشــخیص خــود معــادل مجمــوع بدهــی و وجــه التــزام
تعیینشــده ،اقــدام نمایــد.
 .٢در صورتــی کــه هیــچ یــک از اوراق بهــادار ِ خریداریشــده موقتــا ً قابــل معاملــه نباشــد ،کارگــزار
میتوانــد بــه تشــخیص خــود نســبت بــه فــروش هــر یــک از اوراق بهــادار متعلــق بــه مشــتری معــادل
مجمــوع بدهــی و وجــه التــزام تعیینشــده ،ظــرف مــدت حداکثــر پنــج روز معامﻼتــی از زمــان اتمــام
مهلــت منــدرج در صــدر ایــن تبصــره ،اقــدام نمایــد.
 .٣در صورتــی کــه هیــچ یــک از اوراق بهــادار ِ متعلــق بــه مشــتری موقتــا ً قابــل معاملــه نباشــد ،کارگــزار
میتوانــد ظــرف مــدت حداکثــر پنــج روز معامﻼتــی پــس از فراهمشــدن امــکان معاملــه اوراق مذکــور،
نســبت بــه فــروش آن اوراق معــادل مجمــوع بدهــی و وجــه التــزام تعیینشــده ،اقــدام نمایــد.
تبصــره  :٢در صــورت اصــﻼح مقــررات مربــوط بــه تســویه معامــﻼت ،مواعــد مقــرر در ایــن مــاده و تبصــره
آن نیــز متناســب بــا مقــرره مزبــور اصــﻼح خواهــد شــد.
مــاده  (١١وجــوه ناشــی از اجــرای ســفارش هــای فــروش مشــتری پــس از کســر بدهیهــای ناشــی از
معامــﻼت ،بــه حســاب مشــتری نــزد کارگــزار منظــور خواهــد شــد و در صــورت درخواســت مشــتری ،ظــرف
ـت قابــل اســتناد و بــا رعایــت زمــان تســویه بــا اتــاق پایاپــای،
مــدت یــک روز کاری از تاریــخ ارائــه درخواسـ ِ
صرفــا ً بــه حســاب معرفیشــده توســط مشــتری واریــز خواهــد شــد .تغییــر در حســاب بانکــی مشــتری
منــوط بــه اعــﻼم حســاب بانکــی جدیــد از طریــق تکمیــل فرمهــای مربوطــه در کارگــزاری خواهــد بــود.
تبصــره :در صورتــی کــه ســفارش راجــع بــه فــروش اوراق بهــاداری باشــد کــه توســط کارگــزار دیگــری بــرای
مشــتری خریــداری شــده اســت ،کارگــزار میتوانــد در صــورت اعــﻼم بدهــکار بــودن مشــتری توســط
ســایر شــرکتهای کارگــزاری از پرداخــت وجــه حاصــل از فــروش بــه مشــتری تــا تعییــن تکلیــف نهایــی
موضــوع خــودداری نمایــد.
مــاده  (١٢در صورتیکــه کارگــزار اشــتباها ً معاملــهای را بــه نــام مشــتری انجــام داده باشــد ،مجــاز
اســت اقدامــات ﻻزم را بــه منظــور رفــع و اصــﻼح اشــتباه انجــام دهــد و در صورتیکــه بــرای رفــع یــا
اصــﻼح اشــتباه ،انجــام معاملــه یــا معامــﻼت دیگــری بــه نــام مشــتری ضــرورت داشــته باشــد ،مشــتری
ضمــن عقــد خــارج ﻻزم کارگــزار را وکیــل و وصــی پــس از فــوت خــود قــرار میدهــد تــا نســبت بــه انجــام
معامــﻼت مذکــور از طــرف مشــتری اقــدام نمایــد .در هــر حــال مســئولیت اشــتباهات یــاد شــده و
معامﻼتــی کــه کارگــزار بــرای اصــﻼح آنهــا انجــام میدهــد بــه عهــدۀ کارگــزار اســت و درصورتــی کــه
از ایــن امــر خســارتی متوجــه مشــتری گــردد ،کارگــزار بایــد بﻼفاصلــه و بــدون نیــاز بــه مطالبــه
جبــران خســارت از طــرف مشــتری ،خســارت وارده بــه مشــتری را بــه طریــق مقتضــی جبــران نمایــد.
مــاده  (١٣مشــتری و کارگــزار ضمــن عقــد خــارج ﻻزم صرفــا ً در خصــوص مــوارد ذیــل حــق اقامــه دعــوا
علیــه یکدیگــر را پــس از گذشــت  ٢ســال از مواعــد مذکــور در هــر مــورد بــه کلــی از خــود ســلب و ســاقط
مینماینــد و سپریشــدن مدتهــای مــورد اشــاره در ایــن مــاده بــه منزلــۀ صلــح بﻼعــوض تمامــی دعــاوی
احتمالــی طرفیــن علیــه یکدیگــر در خصــوص مــوارد ذیــل اســت:
 -١هرگونــه ادعــا در مــورد معاملــهای کــه کارگــزار بــه نــام مشــتری انجــام داده و اطﻼعــات آن را در گــزارش
گــردش حســاب مشــتری بــر روی ســایت اینترنتــی خــود در دســترس مشــتری قــرار داده اســت ،پــس از
گذشــت  ٢ســال از تاریــخ ارائــه اطﻼعــات یادشــده؛
 -٢هــر گونــه ادعــا در خصــوص ســفارشهای ارائهشــده توســط مشــتری بــه کارگــزار ،پــس از گذشــت ٢
ســال از تاریــخ ارائــه ســفارش؛
 -٣هــر گونــه ادعــا در خصــوص واریــز یــا نقــل و انتقــال وجــوه بیــن مشــتری و کارگــزار ،پــس از گذشــت
 ٢ســال از تاریــخ واریــز یــا نقــل و انتقــال وجــوه.
مــاده  (١٤در صورتــی کــه بــه دلیــل قطعــی ،کنــدی یــا بــروز اختــﻼل در هــر یــک از ســامانههایی کــه کارگــزار
در اختیــار مشــتری قــرار میدهــد یــا هــر یــک از ســامانههایی کــه کارگــزار بــرای انجــام معاملــه یــا ثبــت و
ارســال ســفارش از آنهــا اســتفاده میکنــد؛ ســفارش یــا ســفارشهای ارائهشــده توســط مشــتری قابــل
اجــرا نباشــد و ایــن امــر منجــر بــه ورود خســارت بــه مشــتری شــود ،کارگــزار هیچگونــه مســئولیتی جهــت
جبــران خســارت وارده بــه مشــتری نخواهــد داشــت.
مــاده  (١٥هــرگاه اجــرای تمــام یــا بخشــی از ایــن قــرارداد بــه واســطه عامــل خارجــی ِ غیرقابــل رفــع و
غیرقابــل پیشبینــی )فــورس مــاژور( ،غیرممکــن شــود یــا بــه تأخیــر افتــد ،مــادام کــه شــرایط مزبــور
برطــرف نشــده طرفــی کــه در ایــن وضعیــت قــرار گرفتــه اســت مســئول جبــران خســارات ناشــی از عــدم
اجــرا یــا تأخیــر در اجــرای مفــاد قــرارداد نیســت.
تبصــره :مشــتری نمیتوانــد بــه اســتناد بــروز عامــل خارجــی ِ غیرقابــل رفــع و غیرقابــل پیشبینــی ،از
پرداخــت بدهــی خــودداری نمایــد و در هــر حــال موظــف بــه پرداخــت بدهــی خــود ظــرف موعــد مقــرر در
مــاده  ٩اســت.
مــاده  (١٦در صــورت بــروز اختــﻼف در تفســیر یــا اجــرای مفــاد ایــن قــرارداد ،موضــوع توســط هیــأت ســه
نفــره داوری کــه توســط هیئتمدیــره کانــون کارگــزاران بــورس و اوراق بهــادار انتخــاب میشــوند مــورد
بررســی و اتخــاذ تصمیــم قــرار خواهــد گرفــت .رأی صــادره از ســوی داوران قطعــی و بــرای طرفیــن قــرارداد
ﻻزماﻻجــرا خواهــد بــود.

مهر و امضای کارگزاری:

نام و نام خانوادگی:
کدملی:
فرم مشخصات مشتریان جز ﻻینفک این توافق نامه می باشد.
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کارگزاری آینده نگر خوارزمی

تاریخ:
شماره بایگانی:

توافق نامه خرید و فروش الکترونیک اوراق بهادار
(اشخاص حقیقی)
این توافق در اجرای ماده  24آیین نامه “ معامالت در بورس اوراق بهادار” بین شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی و مشتری با مشخصات زیر:

مشتری حقیقی
نام:

نام خانوادگی:

کــه ســایر اطالعــات آن در فــرم مشــخصات مشــتریان درج شــده اســت ،منعقــد و شــرایط آن بــه شــرح

کدملی:
هرگونــه ســرقت یــا اســتفاده غیــر مجــاز از رمــز عبــور ،نــام کاربــری و شــماره حســاب و نیــز هرگونــه

زیــر تعییــن میگــردد:

احتمــال وقــوع آن  ،هرگونــه عــدم دریافــت تأییدیــه ثبــت ســفارش ،دریافــت تأییدیــه ثبــت ســفارش

مــاده  :1موضــوع توافــق نامــه عبــارت اســت از توافــق کارگــزار و مشــتری جهــت خریــد یــا فــروش اوراق

یــا معاملــه ای کــه مشــتری دســتور آن را صــادر نکــرده اســت و هرگونــه اطالعــات نادرســت در موجــودی

بهــادار بــرای مشــتری براســاس ســفارش هایــی کــه بــه صــورت الکترونیکــی بــرای کارگــزاری ارســال

حســاب مشــتری ،ســبد دارایــی هــا یــا اطالعــات معامــات.

میکند.

مــاده  :13مشــتری اقــرار مــی نمایــد کــه از دانــش کافــی در خصــوص قوانیــن و مقــررات معامالتــی

مــاده  :2مــدت توافــق نامــه از تاریــخ امضــای آن نامحــدود اســت و بــا انصــراف هــر یــک از طرفیــن و اعــام

و ســایر قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا بــازار ســرمایه و شــرکت هــای ارائــه دهنــده خدمــات در رابطــه

الکترونیکــی یــا کتبــی آن بــه طــرف مقابــل ،قابــل فســخ مــیباشــد.

بــا اســتفاده از خدمــات معامــات الکترونیکــی برخــوردار بــوده ،آمــوزش هــای الزم را در مــورد نحــوه

مــاده  :3کارگــزاری  72ســاعت پــس از امضــاء ایــن توافــق نامــه ،نــام کاربــری و رمــز عبــور بــرای ورود بــه

اســتفاده از ایــن خدمــات را دریافــت نمــوده و خــود را ملــزم بــه رعایــت آنهــا مــی دانــد.

ســایت اینترنتــی کارگــزاری را در اختیــار مشــتری قــرار مــی دهــد .مســئولیت حفــظ و مراقبــت از نــام

مــاده  :14مشــتری تاییــد مــی نمایــد کــه آدرس پســت الکترونیکــی و شــماره تلفــن همــراه ارائــه شــده

کاربــری و رمــز عبــور بــر عهــده مشــتری اســت.

در فــرم مشــخصات مشــتریان ،مربــوط بــه ایشــان بــوده و تمامــی اطالعــات ارســالی از ایــن طریــق بــه

مــاده  :4در صــورت تقاضــای مشــتری بــه تغییــر رمــز عبــور ،کارگــزاری رمــز عبــور قبلــی را ابطــال و رمــز عبــور

عنــوان اســناد مثبتــه فــی مــا بیــن در خصــوص ایــن توافــق نامــه توســط ایشــان کنتــرل مــی گــردد.

جدیــدی در اختیــار مشــتری قــرار مــی دهــد .در هــر مــورد کــه کارگــزاری الزم بدانــد ،تغییــر نــام کاربــری و

همچنیــن ارســال نــام کاربــری و رمــز عبــور موضــوع ایــن توافــق نامــه از طریــق پســت الکترونیکــی و یــا

رمــز عبــور را اعمــال مــی کنــد ،و مراتــب را بــه اطــاع مشــتری میرســاند.

شــماره تلفــن همــراه ارائــه شــده مذکــور بــه منزلــه اجــرای کامــل موضــوع مــاده  3و تحویــل محرمانــه آن

مــاده  :5در صــورت انجــام معاملــه ،کارگــزاری از طریــق ســایت اینترنتــی گزارشــی از صــورت وضعیــت

بــه مشــتری مــی باشــد.

حســاب مشــتری ،شــامل معامــات انجــام شــده ،وجــوه دریافتــی و پرداختــی ،فهرســتی از موجــودی

مــاده  :15انعقــاد ایــن توافــق نامــه بــه منظــور ارائــه خدمــات الکترونیکــی خریــد و فــروش از ســوی

اوراق بهــادار و ســفارش هــای اجــرا نشــده خریــد و فــروش را بــه طــور الکترونیکــی بــرای مشــتری ارســال

کارگــزاری بــه مشــتری مــی باشــد و شــامل ارائــه ســایر خدمــات از قبیــل خدمــات مشــاوره ســرمایه

مــی نمایــد.

گــذاری ،قانونــی ،مالیاتــی ،مالــی و حســابداری نخواهــد بــود و کارگــزاری مســئولیتی در قبــال ســودآوری

مــاده  :6در مــواردی کــه بــه هــر دلیــل اجــرای ســفارش هــای خریــد یــا فــروش مشــتری بــرای کارگــزاری

و مخاطــرات انجــام ایــن معامــات توســط مشــتری را نــدارد.

امــکان پذیــر نباشــد و یــا ســفارش مشــتری اجــرا نگــردد ،مراتــب از طریــق دسترســی الکترونیــک مشــتری

مــاده  :16مشــتری همچنیــن مســئول خســارت هایــی اســت کــه در نتیجــه عــدم رعایــت قوانیــن و

بــه ســایت کارگــزاری در روز کاری بعــد قابــل رؤیــت میباشــد.

مقــررات و مفــاد ایــن توافــق نامــه توســط وی حــادث شــود؛ لــذا مشــتری کلیــه دعــاوی در ایــن خصــوص

مــاده  :7ســفارش هــای ارســالی توســط مشــتری بــه عنــوان ســفارش تــا  72ســاعت معتبــر بــوده و پــس

را بــه نفــع کارگــزاری صلــح بالعــوض مــی نمایــد.

از آن باطــل مــی گردنــد ،در صــورت دریافــت دســتور ابطــال طــی ســاعات انجــام معاملــه ،در صورتیکــه

مــاده  :17کارگــزار مســئول حوادثــی کــه خــارج از حیطــه اختیــار و بــدون تقصیــر وی رخ مــی دهــد،

ســفارش ارســالی منجــر بــه معاملــه نشــده باشــد ،کارگــزاری ملــزم بــه حــذف ســفارش مربوطــه اســت.

نمــی باشــد .در شــریطی کــه کارگــزاری فاقــد اختیــار الزم از جملــه قطعــی سیســتم ،ارتبــاط اینترنــت،

مــاده  :8کلیــه مســئولیت هــای حفــظ و مراقبــت از نــام کاربــری و رمــز عبــور ،بــر عهــده مشــتری بــوده و

اخــال در پایــگاه داده هــا ،اختــال در شــرکت نــرم افــزاری ارائــه دهنــده ســرویس الکترونیکــی مذکــور

مســئولیت اســتفاده از دسترســی بــه ســامانه در هــر شــرایط و حالتــی بــه طــور کامــل بــر عهــده مشــتری

و  ...باشــد ،از بابــت سفارشــات مشــتری هیــچ گونــه مســئولیت و تعهــدی نخواهــد داشــت ،لــذا

مــی باشــد .کارگــزاری اطالعــات تمامــی سفارشــات و معامــات مشــتری را در ســایت اینترنتــی خــود

مشــتری کلیــه دعــاوی علیــه کارگــزاری را در ایــن خصــوص صلــح بالعــوض مــی نمایــد.

منعکــس مــی نمایــد و مشــتری متعهــد مــی گــردد بــه صــورت روزانــه ایــن اطالعــات را کنتــرل نمایــد.

مــاده  :18در صورتــی کــه بــه واســطه اعمــال حقــوق متعلــق بــه کارگــزاری در ایــن توافــق نامــه ،مشــتری

عــدم اعتــراض مکتــوب مشــتری ظــرف نهایتــا ً یــک هفتــه از تاریــخ ثبــت بــه منزلــه تاییــد کلیــه اطالعــات

متحمــل ضــرر و زیــان گــردد ،کارگــزاری مســئول جبــران خســارت هــای وارده نخواهــد بــود.

و معامــات ثبــت شــده فــوق بــوده و عــدم اطــاع مشــتری بــه واســطه عــدم مراجعــه بــه ســایت اینترنتــی

مــاده  :19کارگــزاری موظــف اســت داده پیــام هــای دریافتــی از مشــتری و داده پیــام ارســالی بــه مشــتری

موجــب هیــچ گونــه مســئولیتی بــرای کارگــزاری نخواهــد بــود و مشــتری حــق هرگونــه ادعایــی در ایــن

را در ســامانه اطالعاتــی خــود ثبــت و نگهــداری نمایــد .در صــورت بــروز اختــاف بیــن کارگــزاری و مشــتری

خصــوص را بــه نفــع کارگــزاری صلــح بالعــوض مــی نمایــد.

در خصــوص محتــوای داده پیــام هــا ،اطالعــات منــدرج در ســامانه اطالعاتــی کارگــزاری معتبــر و بــرای

مــاده  :9مشــتری بایــد ضمــن تکمیــل فــرم مشــخصات مشــتریان ،اطالعــات و مســتندات الزم جهــت

طرفیــن الزم االتبــاع اســت.

احــراز هویــت را بــه کارگــزاری ارائــه نمایــد .همچنیــن حســاب بانکــی درج شــده در فــرم مشــخصات

مــاده  :20در صــورت عــدم رعایــت هــر یــک از مفــاد ایــن توافــق نامــه توســط مشــتری ،یــا بــروز هرگونــه

مشــتریان جهــت هرگونــه دریافــت و پرداخــت معرفــی و مــورد تاییــد مشــتری قــرار گرفتــه اســت.

اختــاف بیــن کارگــزار و مشــتری ،کارگــزاری مــی توانــد از ارائــه خدمــات بــه مشــتری امتنــاع کــرده و

مــاده  :10مشــتری بایــد گواهینامــه هــای موقــت صــادره اوراق بهــاداری کــه قصــد فــروش آنهــا را دارد در

توافــق نامــه را فســخ نمایــد.

اختیــار کارگــزاری قــرار دهــد .همچنیــن مشــتری گواهینامــه موقــت قبلــی اوراق بهــاداری را کــه ســفارش

مــاده  :21وجــوه ناشــی از فــروش ســهام تــا زمــان درخواســت تقاضــای وجــه ،در بســتانکاری حســاب

خریــد مجــدد آن را بــه کارگــزاری مــی دهــد ،مــی بایســت در اختیــار کارگــزاری قــرار دهــد .مشــتری

مشــتری نــزد کارگــزاری باقــی مــی مانــد.

مــی توانــد شــخصا ً و حضــوری گواهینامــه موقــت اوراق بهــاداری کــه از طریــق ســفارش الکترونیکــی

مــاده  :22بــا توجــه بــه حاکمیــت قانــون بــازار اوراق بهــادار ،اختالفــات ناشــی از معامــات در ایــن

خریــداری نمــوده اســت را دریافــت نمایــد .دریافــت گواهینامــه موقــت جدیــد منــوط بــه تحویــل

بــازار ،حــل اختــاف طرفیــن ایــن توافــق نامــه در صــورت عــدم حصــول توافــق از طریــق مذاکــره فــی

گواهینامــه هــای قبلــی همــان ســهم اســت.

مابیــن ،مطابــق مــاده  36قانــون بــازار اوراق بهــادار جمهــوری اســامی ایــران مصــوب ســال  1384صــورت

مــاده  :11مشــتری متعهــد مــی گــردد وجــوه الزم بــرای انجــام معاملــه را قبــل از اعــام ســفارش خریــد در

می گیرد.

حســاب خــود نــزد کارگــزاری واریــز نمایــد.

طرفیــن بــا امضــای ایــن توافــق نامــه خــود را بــه رعایــت مفــاد دســتورالعمل اجرایــی ســفارش هــای

مــاده  :12مشــتری مســئول کنتــرل حســاب هــای خــود بــوده و مــوارد زیــر را فــورا ً بــه صــورت الکترونیکــی

الکترونیکــی اوراق بهــادار مصــوب مــورخ  1383/09/14هیــات مدیــره ســازمان کارگــزاران بــورس کــه

بــه کارگــزاری اطــاع مــی دهــد:

در ســایت کارگــزاری انعــکاس دارد ،ملــزم داشــته و مفــاد آن را بیــن خــود الزم االجــرا اعــام مــی کننــد.

امضا و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ مشتری/ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه:

مهر و امضای کارگزاری:

نام و نام خانوادگی:
کدملی:
فرم مشخصات مشتریان جز الینفک این توافق نامه می باشد.
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کارگزاری آینده نگر خوارزمی

تاریخ:
شماره بایگانی:

قرارداد استفاده از معامالت برخط اوراق بهادار
(اشخاص حقیقی)
قــرارداد حاضــر بیــن شــرکت کارگــزاری و مشــتری بــه شــرح ذیــل منعقــد گردیــد .تعاریــف دســتورالعمل اجرایــی معامــات برخــط اوراق بهــادار در بــورس اوراق بهــادار تهــران و فرابــورس
ایــران در ایــن قــرارداد بــه همــان مفاهیــم بــه کار رفتــه اســت.
طرفین قرارداد:
ایــن قــرارداد بیــن شــرکت کارگــزاری آینــده نگــر خوارزمــی (ســهامی خــاص) بــه شــماره ثبــت  6365و کــد اقتصــادی  411134571889بــه نمایندگــی آقایــان حســن قاســمی (مدیرعامــل و
عضــو هیــات مدیــره) ،امیــر وفایــی (رئیــس هیــات مدیــره) ،علــی نــادری مقــدم (نایــب رئیــس هیــات مدیــره) ،امیــر محمــدی (عضــو هیــات مدیــره) و هــادی تبــار قاســم (عضــو هیــات
مدیــره) بــر اســاس آخریــن روزنامــه رســمی بــه نشــانی تهــران ،خیابــان ولیعصــر خیابــان بزرگمهــر پــاک  16طبقــه اول واحــد  ،101کدپســتی  ،1416935116شــماره تلفــن ،021 - 61914000
شــماره نمابــر  ،021 - 61914444بــه نشــانی ســایت اینترنتــی  www.kharazmibroker.comکــه از ایــن پــس در ایــن قــرارداد “کارگــزار” نامیــده مــی شــود از یــک طــرف و مشــتری حقیقــی
بــه مشــخصات جــدول ذیــل کــه ســایر اطالعــات آن در فــرم مشــخصات مشــتریان درج گردیــده اســت و از ایــن پــس در ایــن قــرارداد “مشــتری” نامیــده مــی شــود از طــرف دیگــر ،منعقــد
و شــرایط آن بــه شــرح زیــر تعییــن میگــردد:

مشتری حقیقی
نام:

نام خانوادگی:

در ایــن قــرارداد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اختصــارا ً «ســازمان» و کانــون کارگــزاران بــورس و اوراق
بهــادار اختصــارا ً «کانــون» نامیــده شــدهاند.
در ایــن قــرارداد «دســتورالعمل اجرایــی معامــات برخــط» اختصــارا ً «دســتورالعمل» نامیــده میشــود و
اصطالحــات تعریفشــده در آن ،بــه همــان مفاهیــم ،در قــرارداد حاضــر بــه کار رفتهانــد.
منظــور از «کارگــزار» در ایــن قــرارداد« ،کارگــزار یــا کارگزار/معاملهگــر» موضــوع بنــد  9دســتورالعمل
اجرایــی معامــات برخــط اســت.
کلیــه مصوبــات هیــات وزیــران ،شــورای عالــی بــورس و اوراق بهــادار و ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در
خصــوص بــازار ســرمایه و فعــاالن آن در ایــن قــرارداد «مقــررات» نامیــده میشــود.
زیرســاخت برخطــی کــه امــور مربــوط بــه پیــش از انجــام معاملــه ،حیــن انجــام معاملــه و پــس از
انجــام معاملــه از طریــق آن صــورت میگیــرد از قبیــل «زیرســاخت برخــط دریافــت و ثبــت ســفارش»
یــا «زیرســاخت برخــط ارســال ســفارش بــدون واســطه معاملهگــر» موضــوع بندهــای  4و  5مــاده 1
دســتورالعمل اجرایــی معامــات برخــط ،در ایــن قــرارداد «ســامانه» نامیــده میشــود.
ماده  )1موضوع قرارداد:
موضــوع ایــن قــرارداد عبــارت اســت از اســتفاده از خدمــات برخــط( )onlineکارگــزار از طریــق ســامانه در
بــورس اوراق بهــادار تهــران ،فرابــورس ایــران ،بــورس کاالی ایــران و بــورس انــرژی ایــران
ماده  )2مدت قرارداد:
این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد.
ماده  )3حقوق و تعهدات کارگزار:
.1کارگــزار نــام کاربــری و رمــز عبــور اســتفاده از ســامانه را از طریــق یکــی از شــیوههای زیــر ،ظــرف حداکثــر
یــک هفتــه پــس از امضــای قــرارداد در اختیــار مشــتری حقیقــی یــا نماینــده قانونــی وی (ولــی یــا قیــم)
قــرار مــی دهــد و اســتفاده از خدمــات آغــاز مــی گــردد:
الف .به صورت چاپی (رمز چاپ).
ب .ارســال از طریــق پیــام کوتــاه بــه شــماره همــراه ِ ثبتشــده مشــتری در ســامانه ســجام یــا شــماره
همــراه ِ ثبتشــده مشــتری در فــرم مشــخصات مشــتریان.
ج .تایید رمز عبور تعیینشده توسط مشتری در زمان ثبت نام اولیه برای دسترسی به سامانه.

 .2کارگــزار متعهــد بــه ثبــت و نگهــداری کلیــه ســوابق تراکنشهــای دریافتــی از مشــتری و ارســالی بــه وی
در ســامانه اســت .همچنیــن کارگــزار موظــف اســت نتیجــه اجــرای سفارشــات ثبتشــده توســط مشــتری
در ســامانه را بــه وی نمایــش دهــد.
 .3در صــورت وجــود شــواهد و قرائنــی مبنــی بــر نقــض قوانیــن و مقــررات یــا ایجــاد مخاطره در شــفافیت
و منصفانــه بــودن بــازار ،کارگــزار میتوانــد اقدامــات پیشــگیرانهای از قبیــل محدودکــردن دسترســی
مشــتریان یــا ســفارشهای آنهــا بــه عمــل آورد .در صــورت اعمــال ایــن محدودیتهــا ،کارگــزار مســئولیتی
در قبــال خســارات وارده بــه مشــتری نخواهــد داشــت.
 .4اعمــال هرگونــه محدودیــت بــر معامــات مشــتری یــا دسترســی وی بــه ســامانه توســط کارگــزار
بایــد مســتند بــه قوانیــن و مقــررات مرتبــط یــا اعــام ســازمان یــا بــورس باشــد .در صــورت اعمــال ایــن
محدودیتهــا ،کارگــزار مســئولیتی در قبــال خســارات وارده بــه مشــتری نخواهــد داشــت .در صــورت
اعمــال هــر گونــه محدودیــت موضــوع ایــن مــاده ،کارگــزار موظــف بــه اطالعرســانی بــه مشــتری مطابــق بــا
روشهــای منــدرج در ایــن قــرارداد اســت.
 .5کارگــزار موظــف اســت امــکان ارائــه خدمــات پشــتیبانی ســامانه را فراهــم و چگونگــی ارایــه خدمــات
را از طریــق تارنمــای رســمی خــود بــه مشــتری اعــام نمایــد و حســب درخواســت مشــتری جهــت رفــع
مشــکل اقــدام کنــد.
 .6کارگــزار موظــف اســت در زمانــی کــه تکالیــف مقرراتــی ایجــاب میکنــد ،امــکان حــذف یــا ویرایــش
ســفارشهای ثبتشــده را از مشــتری ســلب نمایــد .همچنیــن کارگــزار اختیــار حــذف ســفارشهای وارد
شــده توســط مشــتری را در چارچــوب قوانیــن و مقــررات دارد و در ایــن صــورت موظــف بــه نگهــداری
دالیــل و مســتندات مربوطــه اســت .در هــر دو مــورد کارگــزار موظــف بــه اعــام موضــوع بــه همــراه دالیــل
بــه مشــتری اســت.

امضا و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ مشتری/ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه:

کدملی:
 .7کارگزار متعهد است دادهها و اطالعات مربوط به مشتری را محرمانه نگه دارد.
تبصــره :کارگــزاری مجــاز اســت بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات موجــود ،اطالعــات مشــتریان را در اختیــار
ســازمان یــا ســایر مراجــع ذیصــاح قــرار دهــد.
 .8کارگــزار متعهــد اســت از طریــق ســامانه ،همــواره جزییــات وضعیــت حســاب ،قــدرت خریــد و ســوابق
ســفارشها و معامــات مشــتری را در اختیــار وی قــرار دهــد و در صــورت اعــام مغایــرت از ســوی
مشــتری ،در اســرع وقــت نســبت بــه بررســی موضــوع و اعــام نتیجــه بررســی بــه وی اقــدام نمایــد.
 .9در صــورت وقــوع هــر گونــه اختــال در دسترســی بــه ســامانه در مــوارد قابــل پیشبینــی ،کارگــزار
موظــف بــه اطالعرســانی بــه مشــتری قبــل از وقــوع اختــال اســت و در مــوارد غیرقابــل پیشبینــی بایــد
بالفاصلــه پــس از وقــوع اختــال نســبت بــه اطالعرســانی بــه مشــتری اقــدام نمایــد.
 .10کارگــزار موظــف اســت مــوارد ذکــر شــده را از طریــق ســامانه یــا تارنمــای رســمی خــود بــه اطــاع
مشــتری برســاند :لیســت نســخههای ســامانه و راهنمــای اســتفاده از هــر نســخه ،رویههــای واریــز
و برداشــت وجــوه و مــدت زمانهــای آن (مطابــق مقــررات ســازمان) ،مخاطــرات اســتفاده از ســامانه،
اطالعــات الزم در مــورد نحــوه مدیریــت ســفارشها در زمــان اتمــام مجــوز ،تعلیــق یــا محرومیــت کارگــزار
کــه بــر دسترســی مشــتری بــه ســامانه موثــر باشــد ،رویههایــی بــرای ویرایــش یــا حــذف ســفارشهای
ثبتشــده و ثبــت ســفارش جدیــد در زمانــی کــه اختاللــی در ســامانه وجــود داشــته باشــد ،قوانیــن و
مقــررات جدیــد و محدودیتهــای ابالغــی توســط ســازمان در خصــوص انجــام معامــات برخــط.
 .11کارگــزار مســئولیتی در قبــال ســود یــا زیــان ناشــی از اقدامــات انجــام شــده توســط مشــتری از طریــق
ســامانه از جملــه انجــام معامــات برخــط نــدارد.
 .12کارگــزار بابــت ارایــه خدمــات برخــط از طریــق ســامانه وجهــی را از مشــتری دریافــت نمینمایــد
بنابرایــن امضــای ایــن قــرارداد تکلیفــی بــرای کارگــزار جهــت ارایــه خدمــات برخــط بــه مشــتری از طریــق
ســامانه ایجــاد نمیکنــد و چنانچــه در نتیجــه قطعــی ،کنــدی یــا بــروز اختــال در ســامانه بنــا بــه هــر
دلیــل ،دسترســی بــه ســامانه یــا اســتفاده از آن بــرای مشــتری ممکــن نباشــد ،کارگــزار مســئول جبــران
خســارتهای وارده بــه مشــتری در نتیجــه قطعــی ،کنــدی یــا بــروز اختــال در ســامانه نخواهــد بــود و در
صــورت قطعــی ،کنــدی یــا بــروز اختــال در ســامانه ،مشــتری میتوانــد بــا مراجعــه حضــوری بــه کارگــزار
یــا طبــق رویــه اعالمــی کارگــزار ،نســبت بــه ویرایــش یــا حــذف ســفارشهای ثبتشــده یــا ثبــت ســفارش
جدیــد اقــدام نمایــد.
ماده  )4حقوق و تعهدات مشتری:
 .1مشــتری بایــد اطالعــات و مســتندات الزم را جهــت احــراز هویــت مطابــق قوانیــن و مقــررات مربوطــه
در هــر زمانــی کــه الزم باشــد بــه کارگــزار ارایــه نمایــد.
 .2مشــتری تعهــد میکنــد از انجــام هرگونــه اقــدام کــه منجــر بــه نقــض قوانیــن و مقــررات گــردد ،از
جملــه دســتکاری بــازار و معامــات مبتنــی بــر اطالعــات نهانــی خــودداری نمایــد.
 .3مشــتری متعهــد اســت در تمامــی مراحــل اجــرای ایــن قــرارداد ،اســتفاده از ســامانه ،ثبــت
ســفارشهای خریــد و فــروش ،انجــام معاملــه ،تمامــی واریزهــا و برداشــتها و تمامــی اقدامــات مربــوط
بــه پیــش یــا پــس از انجــام معاملــه ،کلیــه قوانیــن و مقــررات و الزامــات ابالغــی توســط ســازمان و ســایر
مراجــع ذیصــاح و شــرایط اعالمــی توســط کارگــزار را رعایــت نمایــد .در هــر حــال مشــتری مســئول جبــران
کلیــه خســارتهایی اســت کــه در نتیجــه عــدم رعایــت قوانیــن و مقــررات و مفــاد ایــن قــرارداد توســط
وی حــادث شــود.
 .4مشــتری بایــد شــماره حســاب بانکــی بــه نــام خــود در بانکــی کــه کارگــزار اعــام میکنــد ،جهــت
دریافــت وجــوه معرفــی نمایــد .هرگونــه پرداخــت بــه مشــتری صرفــا ً از طریــق واریــز وجــه بــه حســاب
یادشــده امکانپذیــر اســت.
 .5مســئولیت اســتفاده و حفاظــت از رمــز عبــور و نــام کاربــری و نیــز مســئولیت انجــام هرگونــه معاملــه
و ضــرر و زیــان حاصلــه کــه از طریــق نــام کاربــری و یــا رمــز عبــور مشــتری صــورت میگیــرد ،بــر عهــده
مشــتری اســت.

مهر و امضای کارگزاری:

نام و نام خانوادگی:
کدملی:
فرم مشخصات مشتریان جز الینفک این توافق نامه می باشد.
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کارگزاری آینده نگر خوارزمی
 .6تمامــی ســفارشها ،معامــات و کلیــه اقداماتــی کــه در فرآیندهــای پیــش ،حیــن یــا پــس از انجــام
معاملــه (نظیــر تأییــد ،پذیــرش یــا امضــای تعهدنامههــا ،بیانیههــا ،اطالعیههــا ،واریــز وجــه بــه
حســاب کارگــزار ،درخواســت دریافــت وجــه از کارگــزار ،ثبــت ،ویرایــش و حــذف ســفارشها ،معامــات
انجامشــده ،درخواســت تســویه نقــدی یــا تســویه فیزیکــی در اوراق مشــتقه ،بارگــذاری کلیــه اســناد
و مــدارک مــورد نیــاز جهــت انجــام امــور تســویه ،صــدور حوالــه و تحویــل کاال ،تعییــن باربــری و مقصــد
حمــل کاال ،اعــام تأخیــر در تحویــل کاال ،درخواســت تحویــل کاال بــا تأخیــر ،درخواســت انفســاخ قــرارداد
بــه دلیــل تأخیــر در تحویــل کاال و  )...از طریــق ســامانه و بــا اســتفاده از نــام کاربــری و رمــز عبــور
مشــتری صــورت میگیــرد ،بــه منزلــه اقــدام توســط شــخص مشــتری اســت و مشــتری تحــت هیــچ
عنــوان نمیتوانــد ســفارشها ،معامــات یــا بــه طــور کلــی هیــچ یــک از اقدامــات انجامشــده از طریــق
ســامانه را انــکار نمایــد یــا ثبــت ســفارش ،انجــام معاملــه یــا هرگونــه اقــدام انجامگرفتــه از طریــق
ســامانه را بــه شــخص دیگــری منتســب نمایــد.
 .7مشــتری بــا امضــا ذیــل ایــن قــرارداد صحــت و اصالــت کلیــه اطالعــات ،اســناد و مدارکــی را کــه بــا
اســتفاده از نــام کاربــری و رمــز عبــور وی در ســامانه بارگــذاری میشــود ،تأییــد مینمایــد .در هــر حــال
کلیــه تبعــات و مســئولیتهای کیفــری و حقوقــی ناشــی از بارگــذاری اســناد و مــدارک غیرواقعــی یــا
ارائــه اطالعــات بــه نحــو غیرصحیــح در ســامانه ،تمامــا ً بــر عهــده مشــتری خواهــد بــود.
 .8مشتری متعهد میگردد اطالعات احراز هویت خود در سامانه (از جمله نام کاربری ،رمز عبور ،رمز
یکبار مصرف) را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد .در غیر اینصورت هرگونه مسئولیت ناشـی از
این امر بر عهده مشتری خواهد بود.
 .9مشتری متعهــــد است سفارشهای خرید و فروش روزانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات و
سقفهای اعالمی توسط سازمان یا بورس به سامانه ارسال کند.
.10مشتری کلیه مسئولیتها و تبعات ناشی از استفادهی نادرست از سامانه را بر عهده میگیرد.
 .11در صــورت عــدم انجــام معاملــه توســط مشــتری بــه مــدت  180روز متوالــی از طریــق ســامانه ،کارگــزار
میتوانــد دسترســی مشــتری را غیرفعــال نمایــد.
 .12مشــتری متعهــد میشــود ،اصــول امنیــت ســختافزاری و نرمافــزاری و محافظــت از اطالعــات از
جملــه اســتفاده از نرمافزارهــای ضــد ویــروس مناســب ،محافظــت از شناســه کاربــر ،کلیدواژههــا،
کدهــای رمــزی و کلیــه اطالعــات دریافتــی از کارگــزار را بــه منظــور جلوگیــری از دسترســیهای غیرمجــاز
بــه ســامانه ،رعایــت نمایــد.
 .13مشــتری متعهــد بــه پرداخــت وجــوه کلیــه معامــات انجامشــده از طریــق ســامانه و کارمزدهــای
مربوطــه در چارچــوب قوانیــن و مقــررات اســت.
 .14مشــتری مکلــف اســت در صــورت وقــوع هرگونــه ســرقت یــا اســتفاده غیرمجــاز از نــام کاربــری و رمــز
عبــور یــا حســاب(های) بانکــی خــود ،موضــوع را فــورا ً بــه کارگــزار اطــاعدهــد.
 .15مشــتری مجــاز بــه هیچگونــه دخــل و تصــرف در ســامانه و نحــوه دسترســی بــه آن بــه هــر دلیــل از
جملــه بــه منظــور هــر گونــه بهرهبــرداری تجــاری یــا غیرتجــاری توســط خــود یــا بــه واســطه دیگــری نیســت
و نمیتوانــد حــق اســتفاده از ایــن خدمــات را بــه شــخص دیگــری واگــذار کنــد.
 .16مشــتری اقــرار مینمایــد کــه از دانــش کافــی در خصــوص قوانیــن و مقــررات معامالتــی و ســایر
قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا بــازار ســرمایه برخــوردار اســت.
 .17مشــتری متعهــد میگــردد در صــورت اختــال در ســامانه ،از راههــای جایگزیــن اعالمشــده توســط
کارگــزار بــرای ثبــت و ارســال ســفارش (حداقــل مراجعــه حضــوری بــه کارگــزاری) اســتفاده نمایــد.
ماده  )5قابلیت استناد داده پیامها:
دادهپیامهــا و ســوابق کلیــه تراکنشهــای دریافتــی از مشــتری و ارســالی بــه وی کــه بــا رعایــت قوانیــن
و مقــررات و در چارچــوب مفــاد ایــن قــرارداد ایجــاد و نگهــداری شــده اســت در حکــم اســناد معتبــر و
قابــل اســتناد در مراجــع قضایــی و حقوقــی اســت .در صــورت بــروز اختــاف بیــن کارگــزار و مشــتری در
خصــوص ایــن ســوابق و دادهپیامهــا ،اطالعــات منــدرج در ســامانه ،معتبــر و بــرای طرفیــن الزماالتبــاع
اســت.
ماده  )6فورس ماژور (قوه قاهره):
هــر گاه اجــرای تمــام یــا بخشــی از قــرارداد بــه واســطه یــک امــر خارجــی ِ غیرقابــل رفــع و غیرقابــل
پیشبینــی ،غیرممکــن شــود یــا بــه تأخیــر افتــد ،کارگــزار مســئول جبــران خســارات ناشــی از عــدم اجــرا
یــا تأخیــر در اجــرای قــرارداد نیســت .در ایــن صــورت کارگــزار مکلــف اســت از طریــق ســایت اینترنتــی یــا
کانــال اطــاع رســانی خــود ،در اســرع وقــت مراتــب را بــه مشــتری اطــاع دهــد.
ماده  )7نحوه برقراری ارتباط بین مشتری و کارگزار:
در مــواردی کــه کارگــزار بــر اســاس ایــن قــرارداد یــا دســتورالعمل ملــزم بــه اطالعرســانی بــه مشــتری
اســت ،کلیــه اطالعرســانیها و مکاتبــات بــه یکــی از طــرق ذکــر شــده بــه انتخــاب مشــتری انجــام
میگــردد:
 ارســال پیامــک بــه شــماره موبایــل درجشــده مشــتری در فــرم مشــخصات مشــتریان ایــن قــرارداد(صرفــا ً در خصــوص مشــتریان حقیقــی)
 ارســال ایمیــل بــه پســت الکترونیکــی درج شــده مشــتری در فــرم مشــخصات مشــتریان ،اعــام درســامانه ،اعــام در ســایت اینترنتــی یــا کانــال اطــاع رســانی کارگــزار.
ماده  )8انحالل قرارداد:
 .1در موارد زیر قرارداد منفسخ میگردد:
 تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعالم مراجع ذی صالح تعلیق به مدت بیش از یک ماه یا لغو مجوز کارگزار .2هــر یــک از طرفیــن در هــر زمــان اختیــار فســخ قــرارداد را بــا اعــام کتبــی از ســه روز پیــش خواهنــد
داشــت.
تبصــره  :1همزمــان بــا فســخ قــرارداد ،هــر یــک از طرفیــن موظــف بــه اعــام کتبــی مراتــب بــا ذکــر دقیــق
تاریــخ فســخ بــه طــرف مقابــل اســت.
تبصــره  :2در صــورت فســخ یــا انفســاخ قــرارداد ،مشــتری مکلــف اســت فــورا ً نســبت بــه تســویه کلیــه
دیــون و تعهــدات ناشــی از معامــات برخــط اقــدام نمایــد.
ماده  )9حل و فصل اختالفات:
در صــورت بــروز اختــاف در تفســیر یــا اجــرای مفــاد تمــام یــا بخشــی از ایــن قــرارداد ،ترتیبــات مقــرر در
مــواد  36و  37قانــون بــازار اوراق بهــادار در مــورد حــل اختــاف الزماالجــرا اســت.

امضا و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ مشتری/ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه:

تاریخ:
شماره بایگانی:
ماده  )10اقامتگاه قانونی و اطالعات تماس طرفین:
نشــانی و اطالعــات تمــاس کارگــزاری ،در مقدمــه ایــن قــرارداد و مشــتری در فــرم مشــخصات مشــتریان
ذکــر شــده اســت .هــر یــک از طرفیــن در صــورت تغییــر نشــانی و اطالعــات تمــاس موظــف اســت نشــانی
و اطالعــات تمــاس جدیــد خــود را ظــرف مــدت حداکثــر  7روز پــس از تغییــر کتبــا ً بــه طــرف دیگــر اطــاع
دهــد .تــا زمانــی کــه نشــانی و اطالعــات تمــاس جدیــد اعــام نشــده ،مکاتبــات بــه نشــانی قبلــی ارســال
و برقــراری ارتبــاط از طریــق اطالعــات تمــاس قبلــی انجــام میشــود.
تبصــره :اعــام نشــانی و اطالعــات تمــاس جدیــد کارگــزار بــر روی ســایت اینترنتــی کارگــزار بــه منزلــه
اعــام آن بــه مشــتری خواهــد بــود.

توافق نامه های سامانه معامالت برخط
 .1معامالت تحت احتیاط طبق سامانه کدال:
اینجانــب اقــرار مــی نمایــم از وضعیــت شــفافیت اطالعاتــی نمادهایــی کــه از ســمت مراجــع ذیصــاح بــه
عنــوان نمادهــای معامالتــی تحــت احتیــاط اعــام مــی شــود ،اطــاع دارم .و بــا آگاهــی از اطالعیــه هــای
منتشــره در خصــوص ایــن شــرکت هــا در ســامانه رســمی افشــای اطالعــات شــرکت هــای ثبــت شــده
نــزد ســازمان بــورس و اوراق بهادار(کــدال) و اطــاع از ابهــام در اطالعــات ایــن شــرکت هــا ،اقــدام بــه
معاملــه نمایــم.
معاملــه نمادهــای معامالتــی تحــت احتیــاط بــه دليــل ابهامــات موضــوع مــاده  19مکــرر  1دســتورالعمل
اجرايــی نحــوه انجــام معامــات در بــورس اوراق بهــادار تهــران /مــاده  12مکــرر  4دســتورالعمل اجرايــی
نحــوه انجــام معامــات در فرابــورس ايــران ،بــه صــورت «معاملــه تحــت احتيــاط» انجــام مــی شــود.
 .2بیانیه پذیرش ریسک معامالت در بازار پایه:
بــا توجــه بــه ریســک موجــود در معامــات ســهام و حــق تقــدم خریــد ســهام در بــازار پایــه فرابــورس
ایــران ،بــه موجــب ایــن اقرارنامــه اینجانــب اذعــان مینمایــم کــه بــا اطــاع دقیــق و آگاهــی کافــی در
خصــوص ماهیــت ایــن بــازار ،نســبت بــه معامــات ســهام مذکــور اقــدام مینمایــم .ایــن اقرارنامــه و
بیانیــه بایــد پیــش از انجــام معامــات بــه تاییــد اینجانــب کــه در بــازار پایــه فرابــورس ایــران فعالیــت
مــی نمایــم ،رســیده اســت.
همچنيــن بــا تاييــد ايــن توافقنامــه ،اقــرار مینمايــم ،تمامــی بندهــای اقرارنامــه و بيانيــه پذيــرش ريســک
معامــات ســهام و حقتقــدم خريــد ســهام در بــازار پايــه فرابــورس و الحاقيــه اقــرار نامــه و بيانيــه
پذيــرش ريســک معامــات بــازار پايــه فرابــورس را مطالعــه نمــوده و بــا تمــام مفــاد آن موافــق هســتم.
 .3توافق نامه ارسال سفارش عرضه اولیه:
بــه موجــب ایــن توافــق نامــه اختیــار ثبــت ســفارش خریــد در تمامــی عرضــه هــای اولیــه بــه کارگــزاری
خوارزمــی تفویــض میشــود .بــه ایــن ترتیــب در صورتــی کــه حســاب نــزد کارگــزار اینجانــب بــه میــزان
کافــی مانــده داشــته باشــد ،کارگــزاری خوارزمــی در تمامــی عرضــه هــای اولیــه ،اقــدام بــه ثبــت ســفارش
خریــد بــرای اینجانــب مینمایــد .در صــورت تمایــل بــه حــذف یــا ویرایــش ســفارش میتوانیــد از طریــق
هریــک از ســامانه هــای معامالتــی (آنالیــن) ،ســفارش خــود را حــذف و یــا ویرایــش نمایــم.
ایــن توافــق نامــه بــرای تمــام عرضــه هــای اولیــه در نظــر گرفتــه شــده اســت ،یــک بــار تاییــد توافــق نامــه
از طــرف اینجانــب بــه منظــور تمایــل بــه شــرکت در تمامــی عرضــه هــای اولیــه در بــازار بــورس و فرابــورس
ایــران میباشــد .الزم بــه توضیــح اســت بــا توجــه بــه فرآیندهــای سیســتمی و مشــکالت احتمالــی
نــرم افــزار انتخــاب ایــن گزینــه بــه منزلــه تضمیــن خریــد توســط کارگــزاری خوارزمــی نمــی باشــد و
کارگــزاری مســئولیتی در مــورد تضمیــن ثبــت ســفارش نخواهــد داشــت.
تاییــد ایــن قــرارداد بــه منزلــه علــم و آگاهــی داشــتن نســبت بــه بــازار ســرمایه و ارزنــده بودن ســهام قابل
عرضــه در ســقف قیمتــی معرفــی شــده میباشــد ،لــذا بعــد از تاییــد ایــن قــرارداد هرگونــه ادعایــی در
مــورد عــدم آگاهــی از وضعیــت بــازار و اطــاع رســانی در مــورد ثبــت ســفارش مــورد پذیــرش نمیباشــد.
ســامانه ،ســفارش خریــد را بــه صــورت خــودکار بــا در نظــر گرفتــن نقدینگــی مــورد نیــاز بــرای ثبــت
ســفارش در «ســقف قیمــت» و بــا «حداکثــر حجــم» ممکــن در بــازه زمانــی اعــام شــده توســط ناظــر بــازار
ارســال مــی نمایــد ،لــذا در صــورت عــدم شــارژ حســاب پیــش از عرضــه ،قابلیــت ارســال ســفارش از طــرف
کارگــزاری وجــود نخواهــد داشــت.
 .4بیانیه ریسک معامالت قراردادهای اختیار معامله:
اینجانــب اعــام مــی دارم کــه بیانیــه ریســک انجــام معامــات قراردادهــای اختیــار معاملــه ()Option
را دریافــت و مطالعــه نمــوده و ضمــن اعــام اطــاع از کلیــه مقــررات و خصوصیــات معامالتــی و تمامــی
ریســکهایی کــه در بــازار قــرارداد اختیــار معاملــه متصــور بــوده و یــا احتمــال وقــوع دارد و نیــز بــا شــناخت
و درک کامــل از ماهیــت امــر و پذیــرش مقــررات مربوطــه ،مراتــب را تاییــد کــرده و ملتــزم بــه آنهــا
می باشم.
 .5لزوم رعایت تعداد سفارش ارسال شده در ثانیه:
باتوجــه بــه دســتورالعمل اجرایــی معامــات برخــط ســازمان بــورس ،نســبت بــه رعایــت «محدودیــت
فاصلــه زمانــی بیــن هــر ارســال ســفارش (300میلــی ثانیــه)» تعهــد مــی نمایــم و از ارســال هرگونــه
ســفارش پربســامد کــه ســبب ایجــاد اختــال در ســامانه هــای معامالتــی و عــدم رعایــت عدالــت در
معامــات شــود ،خــودداری خواهــم نمــود .بدیهــی اســت در صــورت هــر گونــه تخطــی از قوانیــن،
کارگــزاری ملــزم بــه مســدود نمــودن دسترســی اینجانــب بــه ســامانه هــای معامالتــی خواهــد بــود.

مهر و امضای کارگزاری:

نام و نام خانوادگی:
کدملی:
فرم مشخصات مشتریان جز الینفک این توافق نامه می باشد.
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کارگزاری آینده نگر خوارزمی

تاریخ:
شماره بایگانی:

آزمون
.1منظور از  EPSچیست ؟
درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات ،بر تعداد کل سهام شرکت ،محاسبه می شود.
میزان سود تقسیمی هر شرکت به ازای هر سهم.
معیاری است که درآمد ساالنه یک سهم را با قیمت بازار آن مقایسه می کند.
از تقسیم قیمت بازار به درآمد یک سهم به دست می آید.
.2کدامیک از گزینه های زیر در مورد مرورگر ( )Browserصحیح است؟
مرورگر ،نرم افزاری است که توانایی نشان دادن محتویات صفحات وب را دارد.
بدون این نرم افزار عمال ً استفاده از اطالعات موجود در شبکه اینترنت امکان پذیر نیست .
 Google Chrome ، Mozilla Firefoxاز جمله معروف ترین مرورگرهای حال حاضر در دنیای اینترنت هستند.
همه موارد.
.3حداکثر نوسان مجاز در بازار بورس و فرابورس (قبل از گره معامالتی) به ترتیب ،چه میزان است؟
مثبت و منفی  - 3مثبت و منفی 4
مثبت و منفی  - 4مثبت و منفی 3
مثبت و منفی  - 5مثبت و منفی 5
مثبت و منفی  - 4مثبت و منفی 4
.4نماد معامالتی «خودرو» نماد کدامیک از شرکت های بورسی زیر است؟
ایران خودرو
سایپا							
سیمان فارس و خوزستان
کارخانه فارسیت درود
بدینوسیله گواهی می شود جناب آقای /سرکارخانم:

به کد ملی:

حدنصاب الزم را در آزمون معامالت آنالین کسب نموده است.
تاریخ:

نتیجه آزمون:

تعهدنامه استفاده از خدمات معامالت برخط اوراق بهادار ()online
(اشخاص حقیقی)
مشتری حقیقی
نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

کدملی:

شماره شناسنامه:

صادره از:

اینجانــب بــا مشــخصات فــوق کــه اصالتــا ً متقاضــی اســتفاده از خدمــات دسترســی برخــط ( )onlineبــازار

 .7امکانــات اســتفاده از خدمــات دسترســی برخــط ( )onlineبــازار اختصــاص یافتــه بــه اینجانــب را در

هســتم ،اقــرار و تعهــد مــی نمایــم:

اختیــار هیــچ فــرد دیگــری تحــت هــر عنــوان از قبیــل نماینــده ،وکیــل یــا غیــره نــداده و در هــر صــورت

 .1دانــش الزم در خصــوص فرآینــد ورود ســفارش از طریــق زیــر ســاخت دسترســی برخــط ()online

مســئولیت کلیــه معامــات انجــام شــده را مــی پذیــرم و بــه شــخص دیگــری اجــازه نخواهــم داد از مجــوز

بــازار را دارا مــی باشــم.
 .2مهارت الزم در خصوص معاملۀ اوراق بهادار را دارا می باشم.
 .3دانش الزم در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با معاملۀ اوراق بهادار را دارا می باشم.
 .4مشــمول هیچگونــه حکــم منــع معامالتــی کــه توســط ســازمان یــا ســایر مراجــع ذیصــاح اعــام شــده
باشــد ،نمــی باشــم.
 .5تعهــد مــی نمایــم از انجــام معامــات مبتنــی بــر اطالعــات محرمانــه و دســتکاری در بــازار خــودداری

صــادره اســتفاده و اقــدام بــه معاملــه نمایــد.
 .8مســئولیت صحــت مــوارد منــدرج در فــرم مشــخصات مشــتری برعهــده اینجانــب بــوده و در صــورت
ارائــه اطالعــات خــاف واقــع و مســتندات جعلــی ،مســئولیت هرگونــه عواقــب ناشــی از آن نیــز بــر عهــده
اینجانب می باشد.
نظــر بــه اینکــه نــام کاربــری و رمــز ورود بــه ســامانه معامــات الکترونیکــی شــرکت کارگــزاری آینــده نگــر
خوارزمــی را بــه صــورت پیامــک دریافــت نمــوده ام ،اقــرار مــی نمایــم شــماره همــراه اعــام شــده در فــرم
مشــخصات مشــتریان متعلــق بــه اینجانــب بــوده و تعهــد مــی نمایــم بالفاصلــه نســبت بــه تغییــر رمــز

نمــوده و در مقابــل مراجــع قانونــی پاســخگو باشــم.

عبــور اقــدام نمایــم .از ایــن رو کلیــه مســئولیت هــای ناشــی از عــدم حفــظ و نگهــداری ،افشــاء نــام

 .6تعهــد مــی نمایــم از ایجــاد اخــال یــا هرگونــه اقــدام بــه اخــال (سوءاســتفاده) در ســامانۀ معامــات

کاربــری و رمــز عبــور و انجــام معامــات احتمالــی بعــدی آن را بــر عهــده مــی گیــرم و در صــورت بــروز

و زیرســاخت دسترســی برخــط ( )onlineبــازار کارگــزاری خــودداری و در مقابــل مراجــع قانونــی پاســخگو

هرگونــه ســوء اســتفاده احتمالــی از نــام کاربــری و رمــز عبــور اینجانــب ،شــرکت کارگــزاری آینــده نگــر

باشــم.

خوارزمــی هیــچ مســئولیتی نخواهــد داشــت.

امضا و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ مشتری/ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه:

مهر و امضای کارگزاری:

نام و نام خانوادگی:
کدملی:
فرم مشخصات مشتریان جز الینفک این توافق نامه می باشد.
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کارگزاری آینده نگر خوارزمی

تاریخ:
شماره بایگانی:

قرارداد خرید اعتباری
(اشخاص حقیقی)

مقدمه:
 .1بــر مبنــای دســتورالعمل خریــد اعتبــاری اوراق بهــادار در بــورس اوراق بهــادار تهــران و فرابــورس ایــران مصــوب  1391/10/09هیــات مدیــره ســازمان بــورس ،ایــن قــرارداد بیــن شــرکت
کارگــزاری آینــده نگــر خوارزمــی (ســهامی خــاص) بــه شــماره ثبــت  6365و کــد اقتصــادی  411134571889بــه نمایندگــی آقایــان حســن قاســمی (مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره)،
امیــر وفایــی (رئیــس هیــات مدیــره) ،علــی نــادری مقــدم (نایــب رئیــس هیــات مدیــره) ،امیــر محمــدی (عضــو هیــات مدیــره) و هــادی تبــار قاســم (عضــو هیــات مدیــره) بــر اســاس
آخریــن روزنامــه رســمی بــه نشــانی تهــران ،خیابــان ولیعصــر خیابــان بزرگمهــر پــاک  16طبقــه اول واحــد  ،101کدپســتی  ،1416935116شــماره تلفــن  ،021 - 61914000شــماره نمابــر
 ،021 - 61914444بــه نشــانی ســایت اینترنتــی  www.kharazmibroker.comکــه از ایــن پــس در ایــن قــرارداد “کارگــزار اعتبــار دهنــده” نامیــده مــی شــود از یــک طــرف و مشــتری
حقیقــی بــه مشــخصات جــدول ذیــل کــه ســایر اطالعــات آن در فــرم مشــخصات مشــتریان درج گردیــده اســت و از ایــن پــس در ایــن قــرارداد “مشــتری” نامیــده مــی شــود از طــرف دیگــر،
منعقــد و شــرایط آن بــه شــرح زیــر تعییــن میگــردد:

مشتری حقیقی
نام:

نام خانوادگی:

 .2در ایــن قــرارداد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اختصــارا ً «ســازمان» ،شــرکت بــورس اوراق بهــادار
تهــران اختصــارا ً «بــورس» ،شــرکت فرابــورس ایــران اختصــارا ً «فرابــورس» ،شــرکت ســپرده گــذاری مرکزی
اوراق بهــادار و تســویه وجــوه ایــران اختصــارا ً «شــرکت ســپرده گــذاری مرکزی»،کانــون کارگــزاران بــورس و
اوراق بهــادار اختصــارا ً «کانــون» ،قوانیــن ،مصوبــات هیــات وزیــران ،شــورای عالــی بــورس و اوراق بهــادار،
ســازمان ،بــورس ،فرابــورس ،کانــون ،کمیتــه پایــش ریســک بــازار و ســایر مراجــع ذیصــاح اختصــارا ً
«مقــررات» نامیــده شــده انــد.
 .3دســتورالعمل خریــد اعتبــاری اوراق بهــادار در بــورس اوراق بهــادار تهــران و فرابــورس ایــران ،مصــوب
 1391/10/09هیــات مدیــره ســازمان و اصالحــات بعــدی آن و ســایر مصوبــات هیــات مدیــره ســازمان و
کمیتــه پایــش ریســک بــازار در ایــن خصــوص ،در ایــن قــرارداد «دســتورالعمل خریــد اعتبــاری» نامیــده
مــی شــود و تعاریــف آن در ایــن قــرارداد بــه همــان مفاهیــم بــه کار رفتــه انــد.
« .4قــرارداد خریــد اعتبــاری» قــراردادی اســت کــه بــه موجــب آن کارگــزار اعتبــار دهنــده بــا اســتفاده از
منابــع داخلــی و منابــع بانکــی کــه بــر اســاس قــرارداد مشــارکت مدنــی در اختیــار دارد ،بــه خریــد نقــدی
اوراق بهــادار مــورد ســفارش مشــتری اقــدام نمــوده و بــه صــورت مرابحــه مــدت دار بــه وی مــی فروشــد
و مشــتری نیــز متعهــد اســت کــه در سررســید یــا سررســیدهای مقــرر ،بدهــی خــود را بــه کارگــزار اعتبــار
دهنــده بپــردازد و چنانچــه در پرداخــت آن کوتاهــی نمایــد ملــزم بــه پرداخــت وجــه التــزام منــدرج در
ایــن قــرارداد مــی باشــد.
ماده  )1موضوع قرارداد:
موضــوع قــرارداد ،تخصیــص اعتبــار بــه مشــتری توســط کارگــزار اعتبــار دهنــده صرفــا ً بــه منظــور خریــد
ســهام و واحدهــای ســرمایه گــذاری صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری قابــل معاملــه (بــا درآمــد ثابــت ،در
ســهام و مختلــط) در بــورس و بازارهــای اول ،دوم و بــازار ابزارهــای نویــن مالــی فرابــورس و مطابــق مفــاد
دســتورالعمل خریــد اعتبــاری اســت.
تبصــره  :1اعتبــار تخصیــص یافتــه بــه موجــب ایــن قــرارداد صرفــا ً قابــل اســتفاده بــرای خریــد اوراق بهــادار
قابــل معاملــه در بــورس و فرابــورس خواهــد بــود و بــه هیــچ وجــه بــه صــورت نقــد بــه حســاب مشــتری
منظــور نخواهــد شــد.
تبصــره  :2چنانچــه پــس از انعقــاد ایــن قــرارداد و طبــق مقــررات ،اوراق بهــاداری کــه مــی تــوان مطابــق
ایــن قــرارداد بــرای خریــد آنهــا اعتبــار تخصیــص داد ،تغییــر کنــد ،تغییــرات مزبــور در خصــوص موضــوع
ایــن مــاده نیــز اعمــال خواهــد شــد.
ماده  )2مدت قرارداد:
ایــن قــرارداد از تاریــخ امضــاء توســط طرفیــن بــه مــدت نامحــدود اعتبــار دارد .تبصــره :چنانچــه قــرارداد
فســخ یــا منفســخ گــردد ،مشــتری و یــا قائــم مقــام او بایــد حداکثــر یــک روز کاری پــس از تاریــخ فســخ
یــا انفســاخ ،نســبت بــه بازپرداخــت کلیــه بدهــی هــای ناشــی از ایــن قــرارداد اقــدام نمایــد ،در غیــر
اینصــورت کارگــزار اعتبــار دهنــده بایــد از محــل تضامیــن موضــوع ایــن قــرارداد نســبت بــه تســویه
مطالبــات خــود اقــدام کنــد.
ماده  )3مبلغ موضوع قرارداد:
ســقف اعتبــار تخصیصــی بــه مشــتری بابــت خریــد اعتبــاری در مــدت قــرارداد ،حداکثــر معــادل مانــده
حســاب تضمیــن مشــتری کــه طبــق دســتورالعمل خریــد اعتبــاری محاســبه مــی شــود یــا ســقف منــدرج
در مــاده  5دســتورالعمل خریــد اعتبــاری ،هــر کــدام کمتــر باشــد ،خواهــد بــود.
تبصــره  :1کارگــزار اعتبــار دهنــده مــی توانــد بــا صالحدیــد و بــر اســاس رویــه هــای داخلــی خــود و بــا
رعایــت ســقف هــای منــدرج در ایــن مــاده ،میــزان اعتبــار تخصیصــی بــه هــر مشــتری را در هــر زمــان
تعییــن یــا تعدیــل نمایــد.
تبصــره  :2از تاریــخ انعقــاد ایــن قــرارداد ،چنانچــه بــه هنــگام ارائــه ســفارش خریــد از ســوی مشــتری
منابــع مالــی الزم توســط مشــتری تامیــن نشــده باشــد ،کارگــزار اعتبــار دهنــده چنیــن درخواســتی را تابــع
مفــاد ایــن قــرارداد تلقــی مــی کنــد و احــکام ایــن قــرارداد و دســتورالعمل خریــد اعتبــاری در خصــوص آن
ســفارش خریــد ،اعمــال خواهــد شــد.
تبصــره  :3نظــر بــه اینکــه کارگــزار اعتبــار دهنــده از محــل تســهیالت اخــذ شــده از بانــک هــا و موسســات
مالــی و اعتبــاری مجــاز ،اقــدام بــه تخصیــص اعتبــار بــه مشــتری مــی نمایــد ،بــه هنــگام بازپرداخــت،
هزینــه اخــذ تســهیالت مزبــور و ســایر هزینــه هــای مربوطــه بــه مبلــغ ایــن قــرارداد افــزوده مــی شــود و
مشــتری ضمــن عقــد خــارج الزم در خصــوص مبالــغ مزبــور ،حــق هرگونــه اعتــراض و طــرح هرگونــه دعــوی
و شــکایتی را از خــود ســلب و اســقاط مــی نمایــد.

امضا و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ مشتری/ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه:

کدملی:
ماده  )4حقوق و تعهدات طرفین:
 .1مشــتری موظــف اســت مانــده بدهــی خــود را بابــت خریــد اعتبــاری حداکثــر تــا تاریــخ  20اســفند مــاه
هــر ســال یــا حداکثــر ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ ایجــاد بدهــی ناشــی از اولیــن خریــد اعتبــاری اوراق
بهــادار ،هــر کــدام زودتــر باشــد ،بــه کارگــزار اعتبــار دهنــده پرداخــت نمایــد .همچنیــن در صورتــی کــه در
مــورد خریــد اعتبــاری خاصــی ،پیــش از خریــد توســط کارگــزار اعتبــار دهنــده کتبــا ً مهلــت تســویه بدهــی
کمتــر از ایــن مــدت معیــن شــده باشــد ،مشــتری بایــد در موعــد مقــرر ،بدهــی مــورد نظــر را پرداخــت
نمایــد .در صــورت عــدم تســویه بدهــی در موعــد مقــرر ،کارگــزار اعتبــار دهنــده اختیــارات منــدرج در
دســتورالعمل خریــد اعتبــاری را بــرای تســویه بدهــی خــود از طریــق تضامیــن مشــتری خواهــد داشــت.
در صورتــی کــه کارگــزار اعتبــار دهنــده از ایــن اختیــار خــود ظــرف مــدت  5روز کاری بــه جــز در مــوارد
فــورس مــاژور اســتفاده نکنــد ،ایــن امــر بــه منزلــه تمدیــد دوره تســویه اعتبــار منــدرج در ایــن بنــد بــرای
یــک دوره خواهــد بــود.
 .2امضــای ایــن قــرارداد بــه معنــی الــزام کارگــزار اعتبــار دهنــده بــه پذیــرش درخواســت بــدون قیــد و
شــرط خریــد اعتبــاری مشــتری نیســت و در هــر درخواســت خریــد اعتبــاری ،کارگــزار اعتبــار دهنــده
اختیــار دارد نســبت بــه خریــد یــا عــدم خریــد اعتبــاری بــه نــام مشــتری ،بــه صالحدیــد خــود تصمیــم
گیــری نمایــد .کارگــزار اعتبــار دهنــده در صــورت تصمیــم بــه عــدم اجــرای درخواســت خریــد اعتبــاری
مشــتری از محــل اعتبــار تخصیصــی و یــا تعییــن موعــد بازپرداخــت کمتــر از آنچــه بــه موجــب بنــد قبــل
ایــن مــاده تعییــن شــده اســت ،بایــد موضــوع را از طــرق منــدرج در مــاده  5ایــن قــرارداد بــه اطــاع
مشــتری برســاند.
 .3کارگــزار اعتبــار دهنــده ،میــزان بدهــی و مانــده بــه روزرســانی شــده حســاب تضمیــن و کســری یــا
اضافــه تضامیــن مشــتری را در پایــان هــر روز کاری ،از طریــق ســایت اینترنتــی و بــا رمــز و نــام کاربــری
کــه در اختیــار مشــتری مــی گــذارد ،در دســترس مشــتری قــرار مــی دهــد.
 .4در راســتای اجــرای مفــاد ایــن قــرارداد و تــا زمانــی کــه بدهــی مشــتری بــه طــور کامــل تســویه نشــده
اســت ،کارگــزار اعتبــار دهنــده مــی توانــد نســبت بــه جلوگیــری از تغییــر کارگــزار ناظــر هــر یــک از اوراق
بهــادار مشــتری (فریــز کــردن) اقــدام نمایــد و مشــتری بــا امضــای ایــن قــرارداد ضمــن عقــد خــارج الزم
ملتــزم مــی گــردد تــا چنانچــه کارگــزار اعتبــار دهنــده نســبت بــه جلوگیــری از تغییــر کارگــزار ناظــر هــر یــک
از اوراق بهــادار مشــتری (فریــز کــردن) اقــدام نمایــد ،اعتراضــی نداشــته باشــد .مشــتری مکلــف اســت
پــس از تســویه مانــده بدهــی خــود ،درخواســت خــود را مبنــی بــر رفــع فریــز از ســهامی کــه در طــی انعقــاد
قــرارداد اعتبــاری نــزد کارگــزار اعتبــار دهنــده فریــز شــده اســت ،بــه صــورت کتبــی بــه کارگــزار اعتبــار
دهنــده اعــام نمایــد .تــا زمانــی کــه مشــتری چنیــن درخواســتی ارائــه نــداده اســت کارگــزار اعتبــار دهنــده
مســئولیتی از ایــن جهــت نخواهــد داشــت.
 .5مشــتری ضمــن عقــد خــارج الزم ،کارگــزار اعتبــار دهنــده را بــه عنــوان وکیــل و وصــی پــس از فــوت خــود
قــرار مــی دهــد تــا در صــورت عــدم ایفــای تعهــدات مشــتری مطابــق مفــاد ایــن قــرارداد و دســتورالعمل
خریــد اعتبــاری ،کارگــزار اعتبــار دهنــده نســبت بــه اســتیفای طلــب خــود از محــل تضامیــن مشــتری از
جملــه فــروش اوراق بهــادار متعلــق بــه مشــتری اقــدام نمایــد.
 .6مشــتری ضمــن عقــد خــارج الزم ،کارگــزار اعتبــار دهنــده را بــه عنــوان وکیــل و وصــی پــس از فــوت
خــود قــرار مــی دهــد تــا چنانچــه مشــتری یــک روز کاری قبــل از پایــان مهلــت اعمــال حــق تقــدم متعلــق
بــه مشــتری ،نســبت بــه تأدیــه مبلــغ پذیــره نویســی ســهام جدیــد بــه منظــور اعمــال آن اقــدام نکنــد،
کارگــزار اعتبــار دهنــده نســبت بــه فــروش حــق تقــدم موضــوع حســاب تضمیــن اقــدام نمایــد یــا مبلــغ
پذیــره نویســی را رأســا ً پرداخــت و اقدامــات الزم را بــرای صــدور ســهام جدیــد بــه نــام مشــتری انجــام
دهــد .در صــورت پرداخــت مبلــغ پذیــره نویســی از ســوی کارگــزار اعتبــار دهنــده ،مبلــغ مزبــور بــه مانــده
بدهــی مشــتری نــزد کارگــزار اعتبــار دهنــده افــزوده مــی شــود.
 .7مشــتری ضمــن عقــد خــارج الزم ،کارگــزار اعتبــار دهنــده را بــه عنــوان وکیــل و وصــی پــس از فــوت خــود
قــرار مــی دهــد تــا در خصــوص اوراق بهــاداری کــه متولــی پرداخــت مبلــغ اســمی آن در سررســید ،شــرکت
ســپرده گــذاری مرکــزی اســت ،نســبت بــه دریافــت مبلــغ اســمی از شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی
اقــدام نمایــد .ایــن وجــوه طبــق شــرایط منــدرج در ایــن قــرارداد بــه حســاب مشــتری منظــور خواهــد شــد.

مهر و امضای کارگزاری:

نام و نام خانوادگی:
کدملی:
فرم مشخصات مشتریان جز الینفک این توافق نامه می باشد.
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کارگزاری آینده نگر خوارزمی

تاریخ:
شماره بایگانی:

 .8تــا زمانــی کــه مشــتری بابــت اعتبــار تخصیصــی بــه کارگــزار اعتبــار دهنــده بدهــکار باشــد ،کلیــه مبالــغ

تبصــره  :1در صورتــی کــه مشــتری بیــش از یکــی از روش هــای فــوق را انتخــاب نمایــد ،ابــاغ اخطاریــه بــه

ناشــی از فــروش اوراق بهــادار مشــتری و همچنیــن مبالــغ اســمی اوراق بهــادار مشــتری کــه در سررســید

هــر یــک از روش هــای انتخــاب شــده از ســوی مشــتری در ایــن قــرارداد معتبــر خواهــد بــود.

آن اوراق توســط شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی بــه کارگــزار اعتبــار دهنــده پرداخــت مــی شــود ،صــرف

تبصــره :2در صــورت ابــاغ اخطاریــه بــه بیــش از یــک روش ،تاریــخ احتســاب مهلــت هــا موضــوع ایــن

تســویه مانــده بدهــی مشــتری خواهــد شــد.

قــرارداد و دســتورالعمل خریــد اعتبــاری ،تاریــخ نخســتین ابــاغ اســت.

 .9پرداخــت وجــه از ســوی مشــتری یــا وجــوه ناشــی از فــروش اوراق بهــادار مشــتری یــا مبالــغ اســمی

تبصــره  :3در صورتــی کــه مشــتری روشــی غیــر از روش حضــوری را انتخــاب کــرده باشــد ،ارســال داده

اوراق بهــادار مشــتری کــه در سررســید آن اوراق توســط شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی بــه کارگــزار اعتبــار

پیــام بــه نشــانی پســت الکترونیکــی مشــتری ،یــا تمــاس بــا شــماره اعــام شــده توســط مشــتری ،ارســال

دهنــده پرداخــت مــی شــود ،ابتــدا بــه عنــوان بازپرداخــت هزینــه هــای اخــذ تســهیالت بانکــی و ســایر

پیامــک بــه شــماره اعــام شــده توســط مشــتری یــا اعــام در ســامانه معامــات برخــط مشــتری ،ابــاغ و

هزینــه هــای مربوطــه منظــور خواهــد شــد و نهایتــا ً بــه تســویه اصــل اعتبــار ،تخصیــص خواهــد یافــت.

دریافــت توســط مشــتری تلقــی خواهــد شــد ،حتــی اگــر بــه علتــی خــارج از اراده کارگــزار اعتبــار دهنــده

چنانچــه کارگــزار اعتبــار دهنــده بــرای وصــول مطالبــات خــود مجبــور بــه طــرح دعــوا و انجــام پیگیــری هــای

تمــاس یــا ارســال داده پیــام منجــر بــه اطــاع واقعــی مشــتری نشــود.

قضایــی و ثبتــی گــردد ،مطالبــات کارگــزار اعتبــار دهنــده در ایــن خصــوص بــر ســایر مطالبــات او تقــدم

تبصــره  :4ســایر مکاتبــات و اخطاریــه هــای موضــوع ایــن قــرارداد و دســتورالعمل خریــد اعتبــاری مطابــق

داشــته و در ابتــدا تســویه خواهــد شــد.
 .10در صورتــی کــه بــه علــت تعلیــق و توقــف نمــاد معامالتــی و یــا هــر دلیــل دیگــری از قبیــل لغــو
یــا تعلیــق پذیــرش بــرای بیــش از  30روز کاری متوالــی امــکان معاملــه بــر روی اوراق بهــادار موجــود
در حســاب تضمیــن مشــتری وجــود نداشــته باشــد ،کارگــزار اعتبــار دهنــده مــی توانــد اوراق بهــادار
مزبــور را از حســاب تضمیــن مشــتری کســر کنــد .در صورتــی کــه حــذف اوراق بهــادار مزبــور منجــر بــه
کســری حســاب تضمیــن مشــتری شــود ،کارگــزار اعتبــار دهنــده مطابــق دســتورالعمل خریــد اعتبــاری و
مفــاد ایــن قــرارداد نســبت بــه ارســال اخطاریــه کســری حســاب تضمیــن اقــدام مــی نمایــد .در صــورت
بازگشــایی نمــاد اوراق بهــادار مزبــور و بــه شــرط دارا بــودن شــرایط منــدرج در مقــررات الزم االجــرا در زمــان
بازگشــایی ،اوراق بهــادار مزبــور مجــددا ً در ارزیابــی حســاب تضمیــن محاســبه خواهــد شــد.
 .11ایــن قــرارداد قائــم بــه شــخص بــوده و مشــتری بــه هــر نحــو حــق انتقــال یــا واگــذاری موضــوع قــرارداد
بــه شــخص یــا اشــخاص ثالــث را نــدارد .در صورتــی کــه مشــخص شــود مشــتری ایــن تعهــد خــود را بــه هــر
نحــوی نقــض نمــوده ،عــاوه بــر فســخ قــرارداد از ســوی کارگــزار اعتبــار دهنــده ،مشــتری متعهــد خواهــد
بــود تــا شــخصا ً نســبت بــه تســویه فــوری اعتبــارات اخــذ شــده بــه موجــب ایــن قــرارداد و جبــران کلیــه
خســارات وارده بــه کارگــزار اعتبــار دهنــده اقــدام نمایــد.
 .12کارگــزار اعتباردهنــده و مشــتری توافــق نمودنــد کــه ضرایــب تعدیــل حســاب تضمیــن مشــتری ،بــا
رعایــت ســقف هــای مشــخص شــده در مقــررات ،توســط کارگــزاری و بــه صالحدیــد کارگــزاری تعییــن
گردد.همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه در حــال حاضــر امــکان نمایــش حســاب تضمیــن بــه مشــتری وجــود
نــدارد ،پــس از برقــراری ایــن امــکان توســط شــرکت نــرم افــزاری طــرف قــرارداد کارگــزاری ،نمایــش حســاب
تضمیــن بــه مشــتری امــکان پذیــر خواهــد شــد.
 .13مشــتری یــک فقــره چــک بــه شــماره  .........................بانــک  ...............کــد  ..............بــه مبلــغ
 ........................................ریــال معــادل (حــروف)  .........................................................ریــال
بــدون تاریــخ بــه کارگــزار اعتبــار دهنــده تحویــل داده اســت .چنانچــه مشــتری تعهــدات خــود در ایــن
قــرارداد را انجــام ندهــد بــه کارگــزار اعتبــار دهنــده وکالــت مــی دهــد تــا نســبت بــه درج تاریــخ و وصــول
مبلــغ منــدرج در چــک موضــوع ایــن بنــد بــدون هیــچ گونــه تشــریفات قضایــی و قانونــی اقــدام نمایــد.
 .14ســایر حقــوق و تعهــدات طرفیــن کــه در ایــن قــرارداد بــه آن اشــاره نشــده اســت بــر اســاس
دســتورالعمل خریــد اعتبــاری تعییــن شــده و مفــاد دســتورالعمل خریــد اعتبــاری شــروط ضمنــی ایــن
قــرارداد محســوب مــی شــود .در هــر صــورت هیــچ یــک از مــواد و بندهــای ایــن قــرارداد نمــی تواندبــا مفــاد
دســتورالعمل خریــد اعتبــاری مغایــر باشــد و در صــورت برداشــت هــای متفــاوت ،مفــاد دســتورالعمل
خریــد اعتبــاری حاکــم خواهــد بــود.
ماده  )5نحوۀ ارسال اخطاریه های موضوع این قرارداد:
مشــتری موظــف اســت بــه ترتیــب مقــرر در بنــد  3مــاده  4ایــن قــرارداد ،رأســا ً مانــده حســاب تضمیــن،
مانــده حســاب بدهــی و کســری تضمیــن خــود را بررســی نمــوده و نســبت بــه رفــع کســری تضمیــن در

مفــاد و روش منــدرج در ایــن مــاده ارســال و ابــاغ مــی شــود.
ماده  )6فورس ماژور:
هــرگاه اجــرای تمــام یــا بخشــی از قــرارداد ،بــه اســتثنای بازپرداخــت تســهیالت در موعــد مقــرر ،بــه
واســطه یــک امــر خارجــی ،غیــر قابــل رفــع و غیــر قابــل پیــش بینــی ،غیرممکــن شــود یــا بــه تأخیــر افتــد،
طرفــی کــه در ایــن وضعیــت قــرار گرفتــه اســت مســئول جبــران خســارات ناشــی از عــدم اجــرا یــا تأخیــر
در اجــرای قــرارداد نیســت.
در ایــن صــورت وی مکلــف اســت در اســرع وقــت (حداکثــر  7روز) مراتــب را کتبــا ً بــه طــرف مقابــل
اطــاع دهــد.
تبصــره :عــدم پرداخــت بدهــی مشــتری در موعــد مقــرر بــه هــر دلیــل ولــو فــورس مــاژور از مصادیــق
نقــض قــرارداد محســوب مــی شــود و در ایــن صــورت کارگــزار اعتبــار دهنــده از کلیــه اختیــارات منــدرج
در مــاده  4ایــن قــرارداد برخــوردار خواهــد بــود.
ماده  )7فسخ و انفساخ قرارداد:
 .1در موارد ذیل قرارداد منفسخ می گردد:
 تعلیق یا محرومیت بیش از  30روز کاری یا لغو مجوز کارگزار اعتبار دهنده توسط مراجع ذی صالح توقف یا تعلیق مجوز فعالیت کارگزار اعتبار دهنده در زمینه خرید اعتباری بیش از  30روز کاری غیر فعال شدن کد بورسی مشتری به مدت حداقل ده روز کاری متوالی ورشکستگی یا انحالل شخصیت حقوقی مشتری .2هــر یــک از طرفیــن در هــر زمــان اختیــار فســخ قــرارداد را بــا اعــام کتبــی از ســه روز پیــش خواهنــد
داشــت.
تبصــره  :1همزمــان بــا فســخ قــرارداد ،هــر یــک از طرفیــن موظــف بــه اعــام کتبــی مراتــب بــا ذکــر دقیــق
تاریــخ فســخ ،حســب مــورد بــه طــرف مقابــل مــی باشــد.
تبصــره  :2در صــورت فســخ یــا انفســاخ ،مفــاد ایــن قــرارداد ،مســئولیت هــا و وظایــف هــر یــک از طرفیــن
در مــورد تعهداتــی کــه از بابــت خریــد اعتبــاری قبــل از فســخ یــا انفســاخ قــرارداد بــرای هــر یــک از طرفیــن
ایجــاد شــده ،تــا ایفــای کامــل آن هــا بــر جــای خــود باقــی اســت.
ماده  )8حل اختالفات:
در صــورت بــروز اختــاف در تفســیر یــا اجــرای مفــاد تمــام یــا بخشــی از قــرارداد ،ترتیبــات مقــرر در مــواد
 36و  37قانــون بــازار اوراق بهــادار در مــورد حــل اختــاف الزم االجــرا اســت.
ماده  )9اقامتگاه قانونی طرفین:
نشــانی و اطالعــات تمــاس کارگــزار اعتبــار دهنــده در مقدمــه ایــن قــرارداد و مشــتری در فــرم مشــخصات
مشــتریان ذکــر شــده اســت .هــر یــک از طرفیــن در صــورت تغییــر نشــانی و اطالعــات تمــاس موظــف
اســت نشــانی و اطالعــات تمــاس جدیــد خــود را ظــرف مــدت حداکثــر  7روز پــس از تغییــر ،کتبــا ً بــه

موعــد مقــرر اقــدام نمایــد .چنانچــه مشــتری بــه وظیفــه خــود در ایــن زمینــه اقــدام ننمایــد ،کارگــزار

طــرف دیگــر اطــاع دهــد .تــا زمانــی کــه نشــانی و اطالعــات تمــاس جدیــد اعــام نشــده ،مکاتبــات بــه

اعتبــار دهنــده مطابــق ایــن قــرارداد و دســتورالعمل خریــد اعتبــاری اقــدام مــی کنــد .عــاوه بر ایــن کارگزار

نشــانی قبلــی ارســال و برقــراری ارتبــاط از طریــق اطالعــات تمــاس قبلــی انجــام میشــود.

اعتبــار دهنــده بــه یکــی از طــرق ذیــل کــه توســط مشــتری و کارگــزار اعتباردهنــده انتخــاب گردیــده اســت،

تبصــره :اعــام نشــانی و اطالعــات تمــاس جدیــد کارگــزار اعتبــار دهنــده بــر روی ســایت اینترنتــی کارگــزار

اخطاریــه تضمیــن موضــوع دســتورالعمل خریــد اعتبــاری را بــه مشــتری ابــاغ مــی نمایــد:

اعتبــار دهنــده بــه منزلــه اعــام آن بــه مشــتری خواهــد بــود.

پست الکترونیکی:

اینجانــب  ..................................معــرف مشــتری اعتبــاری ،صحــت امضــا و مشــخصات تمــاس

تماس از طریق مرکز تماس شرکت کارگزار اعتبار دهنده با شماره مشتری

طــرف قــرارداد را تصدیــق مــی نمایــم.
نام و امضاء معرف

اعالم در سامانه معامالت برخط مشتری

امضا و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ مشتری/ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه:

مهر و امضای کارگزاری:

نام و نام خانوادگی:
کدملی:
فرم مشخصات مشتریان جز الینفک این توافق نامه می باشد.
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