تاریخ:

/

13

/

شماره سریال:

فرم مش�خصات مش�تریان حقیقی ایرانی ( مش�تری  /نماینده )

توجه :اطالعات این فرم محرمانه محسوب شده و فقط در اختیار اشخاص مجاز قرار میگیرد.

نمایندة شخص حقوقی و اشخاص مجاز به ارائة سفارش از طریق شخص حقوقی ،طبق تبصرة  1بند  1-2-4مادة  4دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه ،باید طبق ضوابط
مقرر در مورد اشخاص حقیقی مورد شناسایی قرار گیرد.
بخشهای مشترک این فرم باید توسط مشتری یا نماینده تکمیل شود سایر بخشها که با عبارتهای " اطالعات مشتری" و اطالعات نماینده" مشخص شده است با توجه به نقش
شخص تکمیلکننده (مشتری یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل میگردد.
تکمیل موارد ستارهدار ضروری میباشد.

*نام:
*نام خانوادگی:

*جنسیت :مرد

*نام پدر:

* شماره شناسنامه:
*تاریخ تولد:

*محل صدور:
/

/

کوچه:
*کدپستی:

کد(های)بورسی:

*حساب بانکی
نام بانک:
نوع حساب:
شبا:

-

-

*شماره سریال شناسنامه:

@

نشانی الکترونیک:

*تلفن تماس (ثابت):
*نشانی :کشور:

زن
*کد ملی:

* 13محل تولد:

*تحصیالت:

وضعیت تاهل :مجرد

متاهل

*تلفن تماس (همراه):
استان:

پالک:

شهر:

طبقه:

خیابان:

واحد:

نام بورس /بازارخارج از بورس
کد معامالتی

کد شعبه:

نام شعبه:
شماره حساب:

شهرستان:
نام صاحب حساب:
R

I

تذکر :1حساب اعالم شده بایستی در یک بانک ایرانی و به نام مشتری باشد و کارگزار از پذیرفتن حسابهای مشترک معذور است.
تذکر :2مطالبات مشتری از کارگزاری صرف ًا به حساب اعالم شده مذکور واریز خواهد شد مگر در صورتی که مشتری حساب جدیدی را با توجه به تذکر1
کتب ًا به کارگزاری اعالم نماید که در اینصورت مطالبات به حساب جایگزین وی واریز خواهد شد.
* مهر و امضاء شرکت کارگزاری:

* تاریخ ،امضاء،مهر یا اثر انگشت مشتری  /نماینده:

صفحه 1 :از 13

تکمیل موارد ستارهدار ضروری میباشد.

*عنوان شغل:
*سمت:

*نام سازمان ،شرکت یا موسسه محل کار:

دورنگار:

*ماهیت فعالیت سازمان ،شرکت یا موسسه محل کار:

تاریخ اشتغال:

*نشانی محل کار:
کد پستی:

*تلفن محل کار:

* میزان آشنایی با بورس و مفاهیم مالی و سرمایهگذاری در اوراق بهادار:

عالی

آیا قب ً
ال نسبت به خرید و فروش اوراق بهادار یا کاال در بورسهای ایران مبادرت نمودهاید؟

خوب

متوسط

کم

بلی

خیر

بسیار کم

در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل ،نام شرکت /شرکتهای کارگزاری که نزد آنان مبادرت به خرید و فروش نمودهاید را ذکر نمایید:
حدود ارزش معامالت شما طی یکسال اخیر در جدول زیر درج شود:
بورس اوراق بهادار و فرابورس ( میلیون ریال)

بورس های کاالیی ( میلیون ریال)

بورس های خارج از کشور (هزار دالر آمریکا)

ارزش روز داراییهای تحت مالکیت شما تقریب ًا چقدر است؟  ......................................................................................................................................ریال
متوسط درآمد ماهیانه شما از مشاغل و منابع مختلف در حال حاضر چقدر است؟  ....................................................................................................ریال
* پیشبینی میکنید سطح معامالت شما در بازار سرمایه طی یک سال چه مبلغی باشد؟
کمتر از  250میلیون ریال

بین  250تا  1000میلیون ریال

بین  5000تا  10000میلیون ریال

بیشتر از  10000میلیون ریال

بین  1000تا  5000میلیون ریال

* سمت و شرایط نماینده:
مشخصات شخصی که شما از طرف وی نمایندگی دارید را در این قسمت قید نمایید:
شخص حقیقی :نام و نام خانوادگی ................................................................................ :کد ملی................................................................................. :
شخص حقوقی :نام  ..........................................................................................................شناسه ملی............................................................................ :
نوع مدرک اثبات کننده سمت:

وکالتنامه رسمی

معرفی نامه نماینده شخص حقوقی

شناسنامه ولی و شخص تحت والیت

قیمنامه رسمی

سایر موارد به موجب قوانین و مقررات .....................................................................................

تاریخ انقضاء نمایندگی............. /............... /................ :
* مهر و امضاء شرکت کارگزاری:

* تاریخ ،امضاء،مهر یا اثر انگشت مشتری  /نماینده:

صفحه 2 :از 13

مشتری /نماینده مشتری تعهد مینماید:

 -1ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولش��ویی ،اطالعات مورد درخواس��ت شرکت کارگزاری در موضوع مبارزه با پولشویی را بهنحوی
که شرکت کارگزاری تعیین میکند جهت انجام وظایف محول شده تامین نماید.
 -2اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی (کد معامالتی) را ندهد و درصورت اقدام ،مراتب را بالفاصله به کارگزار اطالع دهد.
 -3تغییرات کدپس��تی و اطالعات مربوط به نش��انی خود را به کارگزار و مراجع ذیربط اطالع دهد .آخرین نشانی متقاضی ،نشانی ارایه شده از سوی
مراجع ذیربط است حتی اگر متقاضی نشانی خود را اصالح نکرده باشد.
 -4هر گونه تغییرات در اطالعات ارائه شده را با مستندات مربوطه در اسرع وقت به اطالع کارگزار برساند.
* اثر انگشت مشتری /نماینده:

* تاریخ،نمونه امضاء یا مهر مشتری  /نماینده:

این قسمت توسط کارگزاری تکمیل میگردد:

مدارک الزم به شرح زیر جهت تطبیق اطالعات مندرج در این فرم و نگهداری تصویر برابر اصل در پرونده مشتری دریافت شد:
مشتری ایرانی:

اصل شناسنامه (بعالوه در صورت وجود توضیحات مربوط به این فرم در صفحه توضیحات)

اصل کارت ملی

برای نماینده مشتری عالوه بر موارد باال ،تصویر مدرک اثباتکننده نمایندگی به شرح زیر:
وکیل :وکالتنامه رسمی که طبق مقررات به تایید رسیده باشد.
قیم :قیمنامه معتبر که توسط مرجع ذیصالح قضایی صادر شده است.

ولی :مدارک هویتی ولی حسب مورد (پدر و پدر بزرگ ولی فرزندان صغیر -کمتر از  18سال -محسوب میشود)
نماینده شخص حقوقی :مدارک مثبته نمایندگی طبق قوانین و مقررات

* اینجانب

از پرسنل شرکت کارگزاری بانک ملت در تاریخ

/

/

 13این فرم را دریافت و تطبیق اطالعات

مندرج در آن را با مدارک شناسایی ارائه شده توسط مشتری /نماینده تأیید مینمایم.

امضاء دریافتکننده:

نام و نام خانوادگی و امضاء تأییدکننده:

صفحه 3 :از 13

مهر شرکت کارگزاری:

اقرارنامه و بیانیه ریسک معامالت سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران

با توجه به ریسک موجود در معامالت سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران ،بهموجب این اقرارنامه مشتری اذعان مینماید که با اطالع دقیق و آگاهی کافی در
خصوص ماهیت این بازار ،نسبت به معامالت سهام مذکور اقدام مینماید .این اقرارنامه و بیانیه باید پیش از انجام معامالت به امضای هر یک از مشتریانی که در بازار پایه فرابورس
ایران فعالیت مینمایند ،برسد .همچنین مشتری اقرار مینماید:
 -1از تمامی ش��رایط ،قوانین و مقررات مربوط به انجام معامالت در بازار پایه فرابورس ایران از جمله «دس��تورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس
ایران» مصوب مورخ  1395/02/28هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار ،تابلوهای معامالتی مربوطه و ریسکهای مربوط به آن ،آگاهی دقیق و کامل دارد.
 -2با توجه به عدم وجود ضامن نقدشوندگی در سهام شرکتهای درج شده در بازار پایه فرابورس ایران ،در صورت عدم وجود قابلیت نقدشوندگی هیچگونه مسئولیتی متوجه فرابورس
ایران ،کارگزار و ناشر نخواهد بود.
 -3خریدار قبل از شروع معامالت در بازار پایه ،از نرخ کارمزد و سایر هزینههای مربوطه اطالع کامل دارد و این هزینهها در صورتحساب وی منظور خواهد شد.
 -4مش��تری ممکن اس��ت در ش��رایط خاص با توجه به وضعیت عملکرد ناش��ر مربوطه ،عرضه و تقاضا و تغییرات قیمت روزانه ،در زمان مناسب (و با قیمت مورد نظر) نتواند از بازار
خارج شود و متحمل زیان گردد ،در این صورت مشتری حق اعتراض ندارد.
 -5مطابق با دس��تورالعمل معامالت ،س��ازمان یا فرابورس ایران میتواند دستور توقف نماد معامالتی را صادر نماید .بازگشایی مجدد نماد تحت شرایطی ممکن است بر سود و زیان
مشتری تأثیرگذار باشد.
 -6آشنایی با مقررات ،به مشتری امکان میدهد تا از حقوق و تعهدات خود ،آگاهی و پذیرش کامل داشته باشد .مطالعه دقیق اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک ،دستورالعمل معامالت
و سایر مقررات مرتبط ،از الزامات فعالیت در این بازار بوده و کارگزار و فرابورس ایران مسئولیتی درخصوص فقدان آگاهی مشتری نخواهد داشت.
 -7مطابق با مفاد ماده « 6اصالح دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و نصابهای موضوع مواد  4و  5آن دستورالعمل ،مصوب
مورخ  1392/12/12هیات مدیره س��ازمان بورس و اوراق بهادار »،س��هام و حق تقدم خرید س��هام قابل معامله در «تابلو پایه ب» و «تابلو پایه ج» فرابورس ایران بهعنوان تضامین
بدهی تجاری مشتری به کارگزار اعتبار دهنده محسوب نمیگردد.
 -8مطابق با مفاد ماده  5و تبصره ماده  « 24اصالح دستورالعمل پذیرش ،عرضه و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران ،مصوب مورخ  1395/02/28هیات مدیره محترم سازمان
بورس و اوراق بهادار» ،درج اوراق بهادار در بازار پایه و همچنین لغو درج آنها با تأیید «کمیته درج فرابورس ایران» صورت میپذیرد .عالوه بر این تصمیمگیری در خصوص انتقال
شرکتها بین «تابلو پایه ب» و «تابلو پایه ج» و تعیین دورههای مورد رسیدگی بر عهده کمیته مذکور میباشد .لذا هر گونه اعتراضی مبنی بر انتقال شرکتها فی مابین تابلو «پایه
ب» و «تابلو پایه ج» و یا لغو درج آنها مسموع نمیباشد.
 -9انواع س��فارش و اعتبار آن در بازارپایه به ش��رح «دس��تورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس ایران ،مصوب  1388/06/07هیات مدیره سازمان بورس و
اوراق بهادار و اصالحات بعدی آن» و «دس��تورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس ایران ،مصوب  1395/02/28هیات مدیره س��ازمان بورس و
اوراق بهادار» است.

 -10مراتب فوق جنبه حصری ندارد؛ کلیه ریسکهای ذکر نشدهای که مربوط به انجام معامالت سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار پایه فرابورس ایران میباشد
و خریدار به همه آنها اشعار کامل دارد مشمول این اقرارنامه و بیانیه خواهد شد.
 -11مشتری متعهد میگردد که مفاد تمامی قوانین و مقررات و دستورالعملهای الزم االجرا در بازار سرمایه اعم از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران را
درخصوص بازار پایه فرابورس نیز رعایت نموده و چنانچه در هر زمان بنا به تشخیص و اعالم مراجع ذیصالح بازار سرمایه هرگونه تخلف ،قصور یا کوتاهی در رعایت
مفاد مذکور از س��وی مش��تری اعالمش��ود آن مرجع ذیربط حق دارد ،ضمن ممانعت از انجام معامالت مشتری ،مطابق با قوانین مربوطه اعم از جرایم و مجازاتهای
موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران با وی برخورد نماید.
 -12به موجب این سند دارنده مشخصات وارد شده در فرم مشخصات اشخاص حقیقی اقرارنامه و بیانیه پذیرش ریسک معامالت سهام و حق تقدم خرید سهام در
بازار پایه و همچنین مفاد ابالغیه شماره  96/001موضوع نامه شماره  96/2/60644مورخ  1396/01/09معاونت عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران را دریافت و
مطالعه نموده و ضمن اعالم اطالع از کلیه مقررات مربوطه ،مراتب را تایید نموده و هیچگونه اعتراض و ادعایی اعم از حقوقی و جزایی در حال حاضر یا بعداً در این
خصوص علیه سایر اشخاص نداشته ،حق دعوی خود را در این زمینه علیالدوام سلب و ساقط میسازم.
تاریخ ،امضاء ،مهر یا اثر انگشت مشتری /نماینده

صفحه 4 :از 13

توافق نامه استفاده از خدمات عضو جهت ارسال سفارش الکترونیکی خرید و فروش اوراق بهادار

این توافقنامه در اجرای ماده 34آئیننامه (معامالت در بورس بهادار تهران) بین «شرکت کارگزاری بانک ملت» با مشخصات:
نام عضو :شرکت کارگزاری بانک ملت(سهامی خاص)
شماره ثبت نزد سازمان بورس10629 :

شماره ثبت100339:

کدپستی1513715811 :

تاریخ ثبت1372/07/26 :

محل ثبت :تهران

تلفن 42116000 :نمابر دفتر مرکزی 42116116 :داخلی1

آدرس دفتر مرکزی :تهران خیابان خالداسالمبولی(وزراء) -خیابان هفتم  -پالک - 6طبقه2

و مشتری با مشخصات وارد شده در فرم مشخصات اشخاص حقیقی ،منعقد و شرایط آن به شرح زیر میباشد:

ماده -1موضوع توافقنامه عبارت اس��ت از توافق کارگزاری و مش��تری جهت خرید یا فروش اوراق بهادار برای مش��تری براساس سفارشهایی که مشتری بهصورت
الکترونیکی برای کارگزار ارسال میکند.
ماده -2مدت توافقنامه از تاریخ امضاء آن به مدت نامحدود است و با انصراف هریک از طرفین و اعالم الکترونیک یا کتبی آن به طرف مقابل فسخ میگردد.
ماده -3کارگزار  48س��اعت پس از امضای این توافقنامه ،نام کاربری و رمز عبور برای ورود به س��ایت اینترنتی کارگزاری را از طریق ایمیل در اختیار مش��تری قرار
میدهد .مسئولیت حفظ و مراقبت از نام کاربر و رمز عبور برعهده مشتری است.
ماده -4در صورت تقاضای مشتری برای تغییر نام کاربری (از طریق ایمیل) ،کارگزار نام کاربر قبلی را ابطال و نام کاربر جدیدی در اختیار مشتری قرار میدهد .در
هر زمان چنانچه کارگزار به لحاظ حفظ امنیت سامانه ،ضروری بداند مجاز به تغییر نام کاربری و رمز عبور بوده و موظف است مراتب را به اطالع مشتری برساند.
ماده -5مش��تری حس��اب بانکی خود به شماره ......................................................نزد بانک .........................شعبه .........................را جهت واریز وجوه حاصل از فروش اوراق
بهادار به کارگزار معرفی میکند.
ماده -6مش��تری گواهینامه موقت اوراق بهادار خود را قبل از س��فارش فروش در اختیار کارگزار قرار میدهد .کارگزار فقط مجاز به فروش اوراق بهاداری اس��ت که
گواهینامه موقت آن را در اختیار دارد.
ماده -7مشتری گواهینامه موقت قبلی اوراق بهاداری را که سفارش خرید مجدد آن را به کارگزار میدهد میبایست در اختیار کارگزار قرار داده باشد.
ماده  -8در صورت انجام معامله ،کارگزار حداقل در پایان همان روز ،گزارش از صورت وضعیت حس��اب مش��تری ،ش��امل معامالت انجام ش��ده و وجوه دریافتی و
پرداختی و نیز فهرستی از موجودی اوراق بهادار و سفارشهای اجرا نشده خرید و فروش را بهطور الکترونیک برای مشتری ارسال مینماید .همچنین کارگزار میباید
صورت وضعیت حساب مشتری را حداکثر ظرف 24ساعت بعد از پایان روزی که معاملهای برای مشتری انجام میشود در اختیار وی قرار دهد.
ماده -9کارگزار پس از دریافت س��فارش خرید یا فروش از مش��تری ،حداکثر ظرف یک ساعت پیام وصول سفارش را برای مشتری ارسال میکند .در مواردی که به
دلیل اجرای س��فارشهای خرید یا فروش مش��تری برای کارگزار غیرممکن باش��د کارگزار میباید حداکثر ظرف یک روز کاری مراتب عدم امکان اجرای سفارش و
علت آن را به مشتری اعالم نماید.
ماده -10س��فارشهای ارس��الی توسط مشتری ،به مدت  5روز کاری اعتباردارد .و در صورت سپری شدن مهلت یاد شده سفارش باطل است .تغییر اصالح سفارش
مش��تری فقط از طریق دس��تور ابطال سفارش قبلی توسط مش��تری ممکن است در صورت دریافت دستور ابطال مشتری طی ساعات انجام معامله ،کارگزار ملزم به
اعمال دستور مشتری حداکثر دو روز بعد است.
ماده -11اختالفات بین کارگزار و مش��تری درخصوص محتوای اطالعات ارس��الی و یا عملیات انجام یافته روی آن ،اختالفی پیش بیاید س��وابق اطالعاتی ثبت شده
برروی پایگاه اطالعاتی کارگزاری برای طرفین الزماالتباع میباشد.
ماده -12طرفین با امضای توافقنامه خود را به رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی سفارشهای الکترونیکی اوراق بهادار مصوب مورخ  1383/9/14هیأت مدیره سازمان
کارگزاران بورس که در سایت کارگزار انعکاس دارد و مفاد آن را بین خود الزم االجرا اعالم میکنند.

امضاء و مهر مشتری

امضاء و مهر شرکت کارگزاری
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قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار

مقدمه
 .1در اجرای ماده « 14دستورالعمل اجرایی معامالت برخط» ،این قرارداد بین شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص) به شماره ثبت 100339 :و شناسه
ملی 10101443196 :با نمایندگی آقای/خانم ( .............................به سمت  )..........................و آقای/خانم ( ............................به سمت )..........................
به نشانی :تهران ،خیابان خالد اسالمبولی ،خیابان هفتم ،پالک  ،6طبقه  2کدپستی 1513715814 :شماره تلفن 42116000 :و
نشانی سایت اینترنتی www.mellatbraker.com :که از این پس «کارگزار» نامیده میشود از یک طرف ،و «مشتری» با مشخصات مندرج در فرم مشخصات
اشخاص حقیقی از طرف دیگر ،به شرح مواد ذیل منعقد گردید:
مشخصات نماینده قانونی( :در مواردی که مشتری دارای ولی یا قیم است این قسمت تکمیل و قرارداد توسط ولی یا قیم امضا میشود).
نام و نامخانوادگی:

کد ملی:

شماره تلفن همراه:
آدرس:

شماره تلفن منزل با کد شهر:
کدپستی:

اشخاص خارجي (حقيقي/حقوقي)
نام:

تابعیت:

شماره پاسپورت /شماره ثبت:

شماره سرمایهگذار خارجی:

شماره تلفن محل کار /شماره تلفن دفتر مرکزی:

نام و کد بانک:

شماره حساب بانکی:

آدرس پست الکترونیکی:

آدرس محل کار /آدرس دفتر مرکزی در ایران :
کدپستی:

آدرس محل کار /آدرس دفتر مرکزی در خارج از کشور:

 .2در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار اختصاراً « سازمان» و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار اختصاراً «کانون» نامیده شدهاند.

 .3در این قرارداد «دستورالعمل اجرایی معامالت برخط» اختصاراً «دستورالعمل» نامیده میشود و اصطالحات تعریفشده در آن به همان مفاهیم در قرارداد حاضر به کار رفتهاند.
 .4منظور از «کارگزار» در این قرارداد «،کارگزار یا کارگزار  /معاملهگر» موضوع بند  9دستورالعمل اجرایی معامالت برخط است.
 .5کلیه مصوبات هیأت وزیران ،شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بازار سرمایه و فعاالن آن در این قرارداد «مقررات» نامیده میشود .
 .6زیرساخت برخطی که امور مربوط به پیش از انجام معامله ،حین انجام معامله و پس از انجام معامله از طریق آن صورت میگیرد از قبیل «زیرساخت برخط دریافت و ثبت سفارش»
یا «زیرساخت برخط ارسال سفارش بدون واسطه معاملهگر» موضوع بندهای  4و  5ماده  1دستورالعمل اجرایی معامالت برخط ،در این قرارداد «سامانه» نامیده میشود.

ماده  )1موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد عبارت است از استفاده از خدمات برخط ( )onlineکارگزار از طریق سامانه در بورس اوراق بهادار تهران ،فرابورس ایران ،بورس کاالی ایران
و بورس انرژی ایران
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ماده  )2مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد.

ماده  )3حقوق و تعهدات کارگزار

 .1کارگزار باید نام کاربری و رمز عبور استفاده از سامانه را از طریق یکی از شیوههای زیر ،ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای قرارداد در اختیار مشتری حقیقی یا نماینده قانونی

وی (ولی یا قیم) قرار دهد و استفاده از خدمات آغاز گردد:
الف .به صورت چاپی (رمز چاپ)؛

ب .ارسال از طریق پیام کوتاه به شماره همرا ِه ثبتشده مشتری در سامانه سجام یا شماره همرا ِه ثبتشده مشتری در مقدمه قرارداد؛

ج .تایید رمز عبور تعیینشده توسط مشتری در زمان ثبت نام اولیه برای دسترسی به سامانه.

 .2کارگزار باید نام کاربری و رمز عبور استفاده از سامانه را از طریق یکی از شیوههای زیر ،ظرف حداکثر یک هفته پس از امضای قرارداد در اختیار نماینده معرفیشده توسط صاحبان
امضای مجاز مشتری حقوقی قرار دهد و استفاده از خدمات آغاز گردد:

الف .به صورت چاپی (رمز چاپ)؛

ب .ارسال از طریق پیام کوتاه به شماره همرا ِه ثبتشده نماینده مشتری در معرفینامه کتبی ارسالی توسط صاحبان امضای مجاز؛

ج .تایید رمز عبور تعیینشده توسط مشتری در زمان ثبت نام اولیه برای دسترسی به سامانه.

 .3کارگزار متعهد به ثبت و نگهداری کلیه سوابق تراکنشهای دریافتی از مشتری و ارسالی به وی در سامانه است .همچنین کارگزار موظف است نتیجه اجرای سفارشات ثبتشده
توسط مشتری در سامانه را به وی نمایش دهد.

 .4در صورت وجود شواهد و قرائنی مبنی بر نقض قوانین و مقررات یا ایجاد مخاطره در شفافیت و منصفانه بودن بازار ،کارگزار میتواند اقدامات پیشگیرانهای از قبیل محدودکردن
دسترسی مشتریان یا سفارشهای آنها به عمل آورد .در صورت اعمال این محدودیتها ،کارگزار مسئولیتی در قبال خسارات وارده به مشتری نخواهد داشت.

 .5اعمال هرگونه محدودیت بر معامالت مشتری یا دسترسی وی به سامانه توسط کارگزار باید مستند به قوانین و مقررات مرتبط یا اعالم سازمان یا بورس باشد .در صورت اعمال
این محدودیتها ،کارگزار مس��ئولیتی در قبال خس��ارات وارده به مشتری نخواهد داش��ت .در صورت اعمال هر گونه محدودیت موضوع این ماده ،کارگزار موظف به اطالعرسانی به

مشتری مطابق با روشهای مندرج در این قرارداد است.

 .6کارگزار موظف اس��ت امکان ارائه خدمات پش��تیبانی س��امانه را فراهم و چگونگی ارائه خدمات را از طریق تارنمای رسمی خود به مشتری اعالم نماید و حسب درخواست مشتری
جهت رفع مشکل اقدام کند.

 .7کارگزار موظف است در زمانی که تکالیف مقرراتی ایجاب میکند ،امکان حذف یا ویرایش سفارشهای ثبتشده را از مشتری سلب نماید.

همچنین کارگزار اختیار حذف سفارشهای وارد شده توسط مشتری را در چارچوب قوانین و مقررات دارد و در این صورت موظف به نگهداری دالیل و مستندات مربوطه است .در
هر دو مورد کارگزار موظف به اعالم موضوع به همراه دالیل به مشتری است.

 .8کارگزار متعهد است دادهها و اطالعات مربوط به مشتری را محرمانه نگه دارد.

تبصره :کارگزاری مجاز است با رعایت قوانین و مقررات موجود ،اطالعات مشتریان را در اختیار سازمان یا سایر مراجع ذیصالح قرار دهد.

 .9کارگزار متعهد است از طریق سامانه ،همواره جزئیات وضعیت حساب ،قدرت خرید و سوابق سفارشها و معامالت مشتری را در اختیار وی قرار دهد و در صورت اعالم مغایرت
از سوی مشتری ،در اسرع وقت نسبت به بررسی موضوع و اعالم نتیجه بررسی به وی اقدام نماید.

 .10در صورت وقوع هر گونه اختالل در دسترس��ی به س��امانه در موارد قابل پیشبینی ،کارگزار موظف به اطالعرس��انی به مش��تری قبل از وقوع اختالل اس��ت و در موارد غیرقابل
پیشبینی باید بالفاصله پس از وقوع اختالل نسبت به اطالعرسانی به مشتری اقدام نماید.

 .11کارگزار موظف است موارد زیر را از طریق سامانه یا تارنمای رسمی خود به اطالع مشتری برساند:
لیست نسخههای سامانه و راهنمای استفاده از هر نسخه؛

رویههای واریز و برداشت وجوه و مدت زمانهای آن (مطابق مقررات سازمان)؛

* مخاطرات استفاده از سامانه؛

* اطالعات الزم در مورد نحوه مدیریت سفارشها در زمان اتمام مجوز ،تعلیق یا محرومیت کارگزار که بر دسترسی مشتری به سامانه موثر باشد؛
* رویههایی برای ویرایش یا حذف سفارشهای ثبتشده و ثبت سفارش جدید در زمانی که اختاللی در سامانه وجود داشته باشد؛

* قوانین و مقررات جدید و محدودیتهای ابالغی توسط سازمان در خصوص انجام معامالت برخط.

 .12کارگزار مسئولیتی در قبال سود یا زیان ناشی از اقدامات انجام شده توسط مشتری از طریق سامانه از جمله انجام معامالت برخط ندارد.

صفحه 7 :از 13

 .13کارگزار بابت ارائه خدمات برخط از طریق سامانه وجهی را از مشتری دریافت نمینماید بنابراین امضای این قرارداد تکلیفی برای کارگزار جهت ارائه خدمات برخط به مشتری

از طریق س��امانه ایجاد نمیکند و چنانچه در نتیجه قطعی ،کندی یا بروز اختالل در س��امانه بنا به هر دلیل ،دسترس��ی به سامانه یا استفاده از آن برای مشتری ممکن نباشد ،کارگزار
مسئول جبران خسارتهای وارده به مشتری در نتیجه قطعی ،کندی یا بروز اختالل در سامانه نخواهد بود و در صورت قطعی ،کندی یا بروز اختالل در سامانه ،مشتری میتواند با
مراجعه حضوری به کارگزار یا طبق رویه اعالمی کارگزار بر اساس بند  11این ماده ،نسبت به ویرایش یا حذف سفارشهای ثبتشده یا ثبت سفارش جدید اقدام نماید.

ماده  )4حقوق و تعهدات مشتري

 .1مشتری باید اطالعات و مستندات الزم را جهت احراز هویت مطابق قوانین و مقررات مربوطه در هر زمانی که الزم باشد به کارگزار ارائه نماید.

 .2مشتری مکلف است رمز عبوری که توسط کارگزار در اختیار وی قرار میگیرد را در اولین دفعه ورود به سامانه تغییر دهد.

 .3مشتری تعهد میکند از انجام هرگونه اقدام که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله دستکاری بازار و معامالت مبتنی بر اطالعات نهانی خودداری نماید.

 .4مشتری متعهد است در تمامی مراحل اجرای این قرارداد ،استفاده از سامانه ،ثبت سفارشهای خرید و فروش ،انجام معامله ،تمامی واریزها و برداشتها و تمامی اقدامات مربوط
به پیش یا پس از انجام معامله ،کلیه قوانین و مقررات و الزامات ابالغی توسط سازمان و سایر مراجع ذیصالح و شرایط اعالمی توسط کارگزار را رعایت نماید .در هر حال مشتری

مسئول جبران کلیه خسارتهایی است که در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وی حادث شود.

 .5مش��تری باید ش��ماره حس��اب بانکی به نام خود در بانکی که کارگزار اعالم میکند ،جهت دریافت وجوه معرفی نماید .هرگونه پرداخت به مش��تری صرف ًا از طریق واریز وجه به
حساب یادشده امکانپذیر است.

 .6مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله و ضرر و زیان حاصله که از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مشتری صورت میگیرد،
بر عهده مشتری است.

 .7تمامی س��فارشها ،معامالت و کلیه اقداماتی که در فرآیندهای پیش ،حین یا پس از انجام معامله (نظیر تأیید ،پذیرش یا امضای تعهدنامهها ،بیانیهها ،اطالعیهها ،واریز وجه به
حس��اب کارگزار ،درخواس��ت دریافت وجه از کارگزار ،ثبت ،ویرایش و حذف س��فارشها ،معامالت انجام شده ،درخواست تس��ویه نقدی یا تسویه فیزیکی در اوراق مشتقه ،بارگذاری
کلیه اس��ناد و مدارک مورد نیاز جهت انجام امور تس��ویه ،صدور حواله و تحویل کاال ،تعیین باربری و مقصد حمل کاال ،اعالم تأخیر در تحویل کاال ،درخواس��ت تحویل کاال با تأخیر،

درخواست انفساخ قرارداد به دلیل تأخیر در تحویل کاال و  )...از طریق سامانه و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور مشتری صورت میگیرد ،به منزله اقدام توسط شخص مشتری
است و مشتری تحت هیچ عنوان نمیتواند سفارشها ،معامالت یا به طور کلی هیچ یک از اقدامات انجامشده از طریق سامانه را انکار نماید یا ثبت سفارش ،انجام معامله یا هرگونه
اقدام انجامگرفته از طریق سامانه را به شخص دیگری منتسب نماید.

 .8مشتری با امضا ذیل این قرارداد صحت و اصالت کلیه اطالعات ،اسناد و مدارکی را که با استفاده از نام کاربری و رمز عبور وی در سامانه بارگذاری میشود ،تأیید مینماید .در هر
حال کلیه تبعات و مسئولیتهای کیفری و حقوقی ناشی از بارگذاری اسناد و مدارک غیرواقعی یا ارائه اطالعات به نحو غیرصحیح در سامانه ،تمام ًا بر عهده مشتری خواهد بود.
 .9مشتری 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 ناشی از این امر بر عهده مشتری خواهد بود.

 .10مشتری متعهد است سفارشهای خرید و فروش روزانة خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقفهای اعالمی توسط سازمان یا بورس به سامانه ارسال کند.
 .11مشتری کلیه مسئولیتها و تبعات ناشی از استفادهی نادرست از سامانه را بر عهده میگیرد.

 .12در صورت عدم انجام معامله توسط مشتری به مدت  ....................روز متوالی از طریق سامانه ،کارگزار میتواند دسترسی مشتری را غیرفعال نماید.

 .13مش��تری متعهد میش��ود ،اصول امنیت س��ختافزاری و نرمافزاری و محافظت از اطالعات از جمله اس��تفاده از نرمافزارهای ضد ویروس مناس��ب ،محافظت از شناس��ه کاربر،

کلیدواژهها ،کدهای رمزی و کلیه اطالعات دریافتی از کارگزار را به منظور جلوگیری از دسترسیهای غیرمجاز به سامانه ،رعایت نماید.

 .14مشتری متعهد به پرداخت وجوه کلیه معامالت انجامشده از طریق سامانه و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات است.
ً
 .15مشتری مکلف است در صورت وقوع هرگونه سرقت یا استفاده غیرمجاز از نام کاربری و رمز عبور یا حساب(های) بانکی خود ،موضوع را فورا به کارگزار اطالع دهد.

 .16مش��تری مجاز به هیچگونه دخل و تصرف در س��امانه و نحوه دسترس��ی به آن به هر دلیل از جمله به منظور هر گونه بهرهبرداری تجاری یا غیرتجاری توسط خود یا به واسطه

دیگری نیست و نمیتواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگری واگذار کند.

 .17مشتری اقرار مینماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معامالتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه برخوردار است.

 .18مشتری متعهد میگردد در صورت اختالل در سامانه ،از راههای جایگزین اعالمشده توسط کارگزار برای ثبت و ارسال سفارش (حداقل مراجعه حضوری به کارگزاری) استفاده
نماید.

ماده  )5قابليت استناد داده پيامها

داده پیامها و سوابق کلیة تراکنشهای دریافتی از مشتری و ارسالی به وی که با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب مفاد این قرارداد ایجاد و نگهداری شده است در حکم اسناد
معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است .در صورت بروز اختالف بین کارگزار و مشتری در خصوص این سوابق و دادهپیامها ،اطالعات مندرج در سامانه ،معتبر و برای

طرفین الزماالتباع است.
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ماده  )6فورس ماژور (قوه قاهره)

خارجی غیرقابل رفع و غیرقابل پیشبینی ،غیرممکن شود یا به تأخیر افتد ،کارگزار مسئول جبران خسارات ناشی از عدم
هر گاه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به واسطه یک امر
ِ

اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد نیست .در این صورت کارگزار مکلف است از طریق سایت اینترنتی خود در اسرع وقت مراتب را به مشتری اطالع دهد.

ماده  )7نحوه برقراري ارتباط بين مشتري و کارگزار

در مواردی که کارگزار بر اس��اس این قرارداد یا دس��تورالعمل ملزم به اطالعرس��انی به مشتری است ،کلیه اطالعرس��انیها و مکاتبات به یکی از طرق زیر به انتخاب مشتری انجام
میگردد:

ارسال پیامک به شماره موبایل درجشده مشتری در مقدمه این قرارداد (صرف ًا در خصوص مشتریان حقیقی)

ارسال به پست الکترونیکی درجشده مشتری در مقدمه این قرارداد
اعالم در سامانه

اعالم در سایت اینترنتی کارگزار

تبصره :در صورتی که مشتری بیش از یکی از روشهای فوق را انتخاب نماید ،اطالعرسانی از طریق هر یک از روشهای انتخابشده توسط مشتری معتبر خواهد بود.
ماده  )8انحالل قرارداد

 -1در موارد زیر قرارداد منفسخ میگردد:

 تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و با اعالم مراجع ذیصالح -تعلیق به مدت بیش از یک ماه یا لغو مجوز کارگزار

 -2هر یک از طرفین در هر زمان اختیار فسخ قرارداد را با اعالم کتبی از سه روز پیش خواهند داشت.

تبصره  :1همزمان با فسخ قرارداد هر یک از طرفین موظف به اعالم کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ به طرف مقابل است.
تبصره  :2در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد ،مشتری مکلف است فوراً نسبت به تسویة کلیة دیون و تعهدات ناشی از معامالت برخط اقدام نماید.

ماده  )9حل و فصل اختالفات

 -در ص��ورت ب��روز اختالف در تفس��یر یا اجرای مفاد تمام یا بخش��ی از این قرارداد ،اختالف مزبور با مراجعه به هیئت س��ه نفره داوری منتخب کان��ون و مطابق ضوابط مصوب

هیئتمدیره کانون و در چارچوب باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد.
ماده  )10اقامتگاه قانوني و اطالعات تماس طرفين

نشانی و اطالعات تماس طرفین همان است که در مقدمه قرارداد ذکر شده است .هر یک از طرفین در صورت تغییر نشانی و اطالعات تماس موظف است نشانی و
اطالعات تماس جدید خود را ظرف مدت حداکثر  7روز پس از تغییر کتب ًا به طرف دیگر اطالع دهد .تا زمانی که نشانی و اطالعات تماس جدید اعالم نشده ،مکاتبات
به نشانی قبلی ارسال و برقراری ارتباط از طریق اطالعات تماس قبلی انجام میشود.
تبصره :اعالم نشانی و اطالعات تماس جدید کارگزار بر روی سایت اینترنتی کارگزار به منزله اعالم آن به مشتری خواهد بود.
این قرارداد در  10ماده و  5تبصره ،در دو نس��خه که هر دو اعتبار واحد دارند ،تنظیم ش��د و در تاریخ  .....................به امضای طرفین رس��ید و هر یک از طرفین با
امضای نسخه طرف مقابل ،به دریافت نسخه خود اقرار مینماید.
*مهر ،امضاء و اثر انگشت مشتری

signature & stamp

امضاء و مهر کارگزاری

*درج مهر فقط برای مشتری حقوقی ضروری است.
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« تعهدنامه استفاده از زیرساخت برخط»
اینجانب با مشخصات مندرج در فرم مشخصات اشخاص حقیقی متقاضی استفاده از زیرساختهای موضوع بندهای  ۴و  ۵ماده  ۱دستورالعمل اجرایی معامالت
برخط هستم ،اقرار و تعهد مینمایم:
 -1از دانش و مهارت الزم در خصوص نحوه استفاده از زیرساختها و همچنین نحوه انجام معامله اوراق بهادار  /کاال برخوردار میباشم.
 -۲با قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار  /کاال آشنایی کافی دارم.
 -٣مشمول هیچگونه حكم منع معامالتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر مراجع ذیصالح اعالم شده باشد نیستم.
 -۴از انجام معامالت مبتنی بر اطالعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
 -۵از ایجاد اخالل یا هرگونه اقدام به اخالل (سوءاستفاده) در سامانه معامالت و زیرساختهای برخط متعلق به کارگزار یا کارگزار /معاملهگر خودداری نموده و
در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
 -۶امکان استفاده از زیرساختهای برخط اختصاص یافته به اینجانب را در اختیار هیچ فرد دیگری تحت هر عنوان از قبیل نماینده ،وکیل یا غیره قرار ندهم و
به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به انجام معامله نماید و در هر صورت مسئولیت کلیه معامالت انجام شده از طریق دسترسی
به زیرساخت برخط که توسط کارگزار در اختیار اینجانب قرار داده شده است را میپذیرم.
 -۷مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری بر عهده اینجانب بوده و در صورت ارائه اطالعات خالف واقع و مستندات جعلی ،مسئولیت هرگونه
عواقب ناشی از آن بر عهده اینجانب میباشد.
« تعهدنامه»
تعهدنامه زیر در راس��تای اجرای ماده  ۷دس��تور العمل اجرایی معامالت بر خط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در خصوص س��نجش
توانایی و احراز ش��رایط مش��تری اس��تفاده از خدمات دسترسی بر خط بازار توسط عضو تهیه شده و بایستی به عنوان یکی از مدارک الزم توسط مشتری امضاء و
به عضو تحویل گردد
اینجانب با مشخصات مندرج در فرم مشخصات اشخاص حقیقی متقاضی استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار هستم ،اقرار و تعهد مینمایم:
 -١کلیه منابع آموزش��ی الزمه را از کارگزاری بانک ملت دریافت و مطالعه نموده و اکنون دانش الزم برای انجام معامالت برخط را دارا میباش��م ،لذا مس��ئولیت
عواقب ناش��ی از اس��تفاده ناصحیح از س��امانه معامالت و عدم آگاهی از مقررات وضع شده سازمان بورس و اوراق بهادار برعهده اینجانب بوده و کارگزاری بانک
ملت در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.
ً
 -٢مفاده ماده  ۵قرارداد« اس��تفاده از خدمات عضو جهت انجام معامالت برخط اوراق بهادار» را تماما در خصوص س��ایر سیس��تمها و نرم افزارهای مرتبط با
نرم افزار معامالت بر خط ،اعم از موبایل تریدینگ ،مرکز تماس ( )callcenterو غیره رعایت نمایم.
 -3طبق این قرارداد مشتری میتواند همزمان با استفاده از خدمات معامالت برخط از خدمات موبایل تریدینگ استفاده نمایند و تمامی حقوق و تعهدات معامالت
بر خط شامل این ماده نیز میباشد.
 -۴دانش الزم در خصوص فرآیند ورود سفارش از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار را دارا میباشم.
 -5مهارت الزم در خصوص معامله اوراق بهادار را دارا میباشم.
-6دانش الزم در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار را دارا میباشم.
-7مشمول هيچگونه حكم منع معامالتی که توسط سازمان با سایر مراجع ذیصالح اعالم شده باشد ،نمیباشم.
 -8تعهد مینمایم از انجام معامالت مبتنی بر اطالعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
 -9تعهد مینمایم از ایجاد اخالل با هرگونه اقدام به اخالل (س��وء اس��تفاده) در س��امانه معامالت و زیرساخت دسترسی برخط عضو خودداری نموده و در مقابل
مراجع قانونی پاسخگو باشم.
 -۱۰امکانات اس��تفاده از خدمات دسترس��ی بر خط بازار اختصاص یافته به اینجانب را در اختیار هیچ فرد دیگری تحت هر عنوان از قبیل نماینده ،وکیل یا غیره
قرار نداده و در هر صورت مسئولیت کلیه معامالت انجام شده را میپذیرم و به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به معامله نماید
 -۱۱مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری بر عهده اینجانب بوده و در صورت ارایه اطالعات خالف واقع و مستندات جعلی ،مسئولیت هرگونه
عواقب ناشی از آن نیز بر عهده اینجانب میباشد.
نام ونامخانوادگی مشتری:
تاریخ تکمیل:

/

signature:
/

/

13

مهر( اشخاص حقوقی) و امضاء مشتری

/

Date DDMMYYYY:
Finger Print
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آزمون معامالت بر خط (آنالین)
سؤال

جواب
کدام گزینه تعریف مناسبی از «آستانه قیمت» میباشد؟

الف) پایین ترین قیمتی است که سهام در آن روز معامله شده است.

ب) حداقل و حداکثر قیمت مجاز برای ثبت سفارشات روزانه سهام که نسبت به قیمت پایانی روز قبل تعیین می شود .ورود سفارشها در هر روز صرفا

1

در این دامنه قیمت ،مجاز است.

ج) حداکثر قیمتی اس��ت که میتوان در یک روز معامالتی وارد س��امانه ی معامالتی ش��ود که نس��بت به قیمت پایانی همان روز تعیین میش��ود و ورود
سفارشها در هر روز صرفا در این دامنهی قیمت ،مجاز است

د) حداکثر قیمتی است که سهام در آن روز معامله شده است.

عبارت «حق تقدم استفاده نشده» به چه معناست؟

الف) گواهی حق تقدمهای عادی است که به سهامداران تعلق نگرفته است.

2

ب) گواهی حق تقدمهای عادی است که مبلغ اسمی آن تا پایان مهلت پذیرهنویسی پرداخت نشده است.

ج) گواهی حق تقدمهای عادی است که توسط سایرین در بازار خریداری شده است.
د) هیچکدام

کاملترین تعریف برای «کارگزار ناظر» کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
الف) کارگزاریست که سهامدار صرفا توسط آن کارگزاری اقدام به خرید سهام نموده است.

3

ب) کارگزاریست که سهامدار میتواند تعداد سهام خود را فقط از طریق آن افزایش دهد.

ج) کارگزاریس��ت که س��هامدار بخشی از س��هام خود را توس��ط آن خریداری کرده و امکان فروش کل دارایی وی روی سهام مورد نظر فقط توسط این

کارگزاری امکان پذیر میباشد.

د) همه موارد

مراحل انجام معامله در بازار به ترتیب عبارتند از:
الف) پیش گشایش -گشایش  -حراج پیوسته

4

ب) پیش گشایش  -حراج پیوسته

ج) پیش گشایش  -حراج پیوسته -پیش گشایش

د) حراج پیوسته

حداقل مبلغ ارسالی سفارش خرید در معامالت برخط چه مبلغی است؟

الف) محدودیت مبلغ وجود ندارد.

5

ب) یک میلیون ریال
ج) ده میلیون ریال

د) پنج میلیون ریال

مشتری گرامی لطفا به موارد زیر دقت بفرمائید:
* به تمام سواالت پاسخ دهید.

* گزینه صحیح را در ستون مورد نظر بنوسید.

* در پایان پاسخ دهی امضاء مشتری درج گردد.
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سؤال

جواب
چنانچه شخص اقدام به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معامالت ،ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام

معامالت اوراق بهادار نماید:

الف) شخص مذبور مجرم شناخته شده و به حبس تعزیری از  ۳ماه تا اسال یا جزای نقدی معادل  ۲تا  ۵برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده

6

با هر دو مجازات محکوم میگردد.

ب) شخص مذبور مجرم شناخته شده و امکان فعالیت معامالتی در بازار بورس و فرابورس اوراق بهادار مادام العمر از وی سلب میگردد.

ج) ش��خص مذب��ور مجرم بوده و ضمن پرداخت جزای نقدی معادل  ۲برابر س��ود بدس��ت آمده امکان فعالیت معامالتی در ب��ازار بورس اوراق بهادار

مادامالعمر از وی سلب میگردد.

د) هیچکدام

کدامیک از گزینههای ذیل در هنگام خرید عرضههای اولیه توسط کاربران برخط صحیح میباشد:

الف) کاربران برخط مجاز به ش��رکت در فرآیند کش��ف قیمت نمیباشند .بعد از اتمام این فرایند کاربر پر خط میتواند سفارش خرید خود را با حداکثر
حجم اعالم شده توسط ناظر بازار و قیمت کشف شده در زمانی که برای عرضه سهام به کاربران بر خط أعالم میشود وارد سیستم نماید.

7

ب) کاربران برخط مجاز به ش��رکت در فرایند کش��ف قیمت سهام بوده و میتوانند همزمان با ایستگاههای کارگزاری در رقابت برای خرید سهام البته
با رعایت حداکثر حجم اعالمی توسط بورس برای کاربران برخط شرکت نمایند.

ج) کاربران برخط مجاز به ش��رکت در فرایند کش��ف قیمت بوده و میتوانند همزمان با ایس��تگاههای کارگزاری در رقابت برای خرید س��هام با حجم

دلخواه شرکت نمایند.

د) کاربران برخط مجاز به گرفتن سهام در عرصههای اولیه نمیباشند.

در هنگام ارسال سفارش از نوع معتبر تا لغو ،مبلغ تا چه هنگامی در حساب مشتری بلوکه خواهد شد؟
الف) در صورتی که سفارش انجام نشود تا هنگامی که سفارش در سیستم موجود است مبلغ بلوکه شده میباشد.
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ب) در صورتی که سفارش انجام نشود تا پایان جلسه معامالتی مبلغ بلوکه است.

ج) در صورتی که سفارش انجام نشود تا زمانی که نماد مجاز است مبلغ بلوکه میماند.

د) مبلغ با درخواست وجه مشتری از بلوکه خارج میشود.

نام و امضاء مشتری:
جدول امتیازات متقاضی معامالت بر خط
تعداد پاسخ صحیح

0

1

2

3

4

امتیاز سطوح

مردود

ضعیف

متوسط

خوب

عالی

نتیجه بررسی آزمون:
امتیاز اکتسابی ........................................................ :متقاضی صالحیت انجام معامالت برخط دارد.

نام و امضاء کارشناس:

ندارد.

نام و امضاء مسؤل معامالت بر خط:

صفحه 12 :از 13

رسید دریافت نام کاربری و رمز عبور سامانه برخط

بدینوسیله اعالم میدارد:
اینجانب............................................................................................
به کدملی .......................................................نام کاربری و کلمه
عبور سامانه برخط کارگزاری بانک ملت را بصورت محرمانه
تحویل گرفتم.

تاریخ و امضاء:

13ازاز13
صفحه1 :
13
صفحه:

فرم درخواست استفاده از خدمات ویژه معامالت بورس در کارگزای بانک ملت
تاریخ:

بانک ملت شعبه:
با سالم ،بدینوسیله سرکار خانم /جناب آقای /شرکت:
نام پدر:

به شماره شناسنامه /شماره ثبت:

کد ملی /شناسه ملی:

محل تولد /ثبت:
مقیم

تلفن:

به آدرس:
ـ که دارنده حساب متمرکز به شماره:

نزد آن بانک محترم میباشد ،جهت دریافت خدمات ویژه

معامالت بورس ،از سوی این کارگزاری معرفی میگردد .خواهشمند است دستور فرمایید مطابق مفاد اطالعیه شماره  6499/2مورخ  1389/07/24آن بانک محترم

نسبت به تایید و ثبت حساب در سامانه بانکداری متمرکز (پردازش شماره  )184اقدام نمایند.

امضاء و مهر کارگزاری

شماره حساب کارگزاری33627973/95 :
کد کارگزاری در معامالت بر خط152 :
توجه :مهر و امضای کارگزاری در محل مربوطه در زمان مراجعه مشتری به شعبه الزامی است.

مقررات استفاده از خدمات ویژه معامالت بورس
شرایط و
ّ
ب��ا اقرار به اینکه تمامی ش��رایط و ضوابط مربوط به انج��ام معامالت الکترونیکی بورس را مطالع��ه و درک نموده و ملزم به اجرای
1ـ اینجان��ب
آن میباش��م ،از بانک درخواس��ت مینمایم که با توجه به س��ایر ش��رایط مندرج در این فرم ،ضمن فعالس��ازی خدمات ویژه مزبور امکان انس��داد مبلغ ،رفع انس��داد و برداش��ت از
شماره مربوطه و همچنین اخذ گزارشهای مورد نیاز توسط کارگزاری بانک ملت را فراهم نماید.
حساب
2ـ در صورت فعالسازی خدمات ویژه معامالت بورس بر روی حساب قرض الحسنه جاری ،چنانچه چک صادره ای در طول زمان انسداد وجه خرید سهام به بانک ارائه شود و موجودی
قابل برداشت در حساب تکافوی پرداخت وجه چک را ننماید ،مطابق ماده  3قانون چک گواهینامه عدم پرداخت به علت کسر موجودی صادر خواهد شد.
3ـ صاحب حساب ملزم میباشد گزارش فعالسازی خدمات ویژه معامالت بورس را که توسط شعبه بانک مهر و امضاء شده است را به کارگزار ارائه تا کارگزار نسبت به فعال سازی نهایی خدمات
مزبور اقدام نماید.
4ـ از آنجایی که ارائه این خدمات منوط به برقراری ارتباط خطوط مخابراتی است لذا در صورت عدم برقراری ارتباط مزبور که تحت اختیار بانک نباشد ،هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک
نخواهد بود.
5ـ انجام هرگونه عملیات بانکی بر روی حساب مذکور ،طبق قوانین و مقررات مربوطه همچنان به قوت خود باقی میباشد.
6ـ هرگونه تغییر در ش��رایط برداش��ت حس��اب مذکور (از قبیل انقضای مدت شرایط برداشت ،تغییر مدیران یا صاحبان حق برداشت از حساب اشخاص حقوقی و  )...طی دوره زمانی
ثبت سفارش خرید تا زمان برداشت وجه از حساب ،مانع از انجام حواله بانکی از حساب مشتری به حساب کارگزار نمیشود.
7ـ چنانچه صاحب حس��اب از انجام س��فارش خرید منصرف شود ،بایس��تی تا قبل از انجام معامله نسبت به اعالم انصراف خود بنحو مقتضی به کارگزاری اقدام نماید .بدیهی است
حواله صادره غیرقابل برگشت بوده و صاحب حساب حق هرگونه ادعا و اعتراضی را نسبت به بانک در خصوص آن از خود سلب مینماید.
8ـ در صورت وجود مغایرتهای احتمالی در صورتحس��اب بانکی ناش��ی از عملیات بورس ،صاحب حس��اب بایستی برای رفع آن به کارگزاری مربوطه مراجعه نماید .در این خصوص
اقدام خاصی از سوی بانک متصور نمیباشد.
9ـ در صورت تشخیص بانک مبنی بر سوء استفاده و یا بکارگیری خدمات مزبور در جهت غیرقانونی ،بانک مخیر است به صورت یکجانبه نسبت به غیرفعالسازی آن و در صورت
لزوم اقامه دعوا اقدام کرده و صاحب حساب حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب مینماید.
10ـ انجام هرگونه اصالح یا تغییر در مندرجات این فرم و یا غیرفعال نمودن خدمات مزبور ،پس از ارائه درخواست کتبی صاحب حساب و به شرط عدم وجود مبلغ مسدودی توسط
کارگزار ،امکانپذیر میباشد.
11ـ پذیرش این درخواست از جانب بانک به هیچوجه محدودکننده اختیارات بانک در بهکارگیری سایر قوانین و مقر ّرات مربوط در صورت لزوم نمیباشد.
نام ونامخانوادگی مشتری:
تاریخ تکمیل:

/

signature:
/
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مهر( اشخاص حقوقی) و امضاء مشتری

/

/

Date DDMMYYYY:
Stamp

