توافق نامه خريد و فروش اينترنتي
کارگزاري ارديبهشت ايرانيان

 :شماره قرارداد
 :تاريخ قرارداد

اين توافق نامه بين شرکت کارگزاري ارديبهشت ايرانيان ( سهامي خاص ) به عنوان کارگزار و خانم  /آقا  ...............................با مشخصات درج شده در
فرم احراز هويت ذيل به عنوان مشتري منعقد ميگردد .
نام خانوادگي:
		
نام:
کدملي:
		
سريال شناسنامه:
شماره شناسنامه:
تاريخ تولد:
صادره از :محل تولد:
آدرس:
ادامه آدرس:
شهر:
کشور:
کد کشور :کد شهر:
تلفن:
کد پستي ده رقمي:
تلفن همراه:
آدرس پست الکترونيک (:)email
حساب بانکي ريالي:
نوع حساب:
نام شعبه:
		
شهر:
کد شعبه:
ماده  – 1موضوع توافق نامه عبارت است از توافق کارگزار و مشتري جهت خريد يا فروش اوراق بهادار براي مشتري براساس سفارش هائي که به
صورت الکترونيکي براي کارگزار ارسال مي شود .
ماده  – 2مدت توافق نامه از تاريخ امضاي آن يک سال است که با توافق کتبي طرفين قابل تمديد است و با انصراف هر يک از طرفين به صورت
اعالم الکترونيکي يا کتبي آن به طرف مقابل قابل فسخ است .
ماده  – 3کارگزار دو روز کاري پس از امضاي اين توافق نامه نام کاربر و رمز عبور براي ورود به سايت اينترنتي کارگزاري را با مراجعه حضوري
مشتري و يا از طريق اعالم الکترونيکي در اختيار او قرار مي دهد  .مسئوليت حفظ و مراقبت از نام کاربرو رمز عبور بر عهده مشتري است .
ماده  – 4در صورت تقاضاي مشتري فقط رمز عبور قابل تغيير است که کارگزار موظف به تغيير رمز عبور است  .پس از تغيير رمز مراتب بصورت
الکترونيکي و يا حضوري به اطالع شخص خواهد رسيد .
ماده  – 5مشتري بايد حساب بانکي ريالي فراگير را جهت واريز وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار به صورت کتبي اعالم نمايد تا وجه حاصل از
فروش سهام  ،در صورت درخواست مشتري  4روز کاري پس از فروش و در صورت بستانکاري به حساب فوق الذکر واريز گردد .
ماده  – 6مشتري بايد گواهي نامه نقل و انتقال و سپرده سهام را قبل از سسفارش فروش در اختيار کارگزار قرار دهد و کارگزار فقط مجاز به
فروش اوراق بهاداري است که گواهي نامه فوق را در اختيار دارد .
ماده  – 7مشتري گواهي نامه نقل و انتقال و سپرده سهام قبلي را که سفارش خريد مجدد آن را به کارگزاري مي دهد بايستي در اختيار
کارگزاري قرار دهد .
ماده  – 8طبق اين توافق نامه مشتري مجوز تغيير کارگزار ناظر را به اين کارگزاري جهت فروش سهام محول مي نمايد .
ماده  – 9حداکثر طي يک روز کاري صورت گردش حساب مشتري شامل معامالت انجام شده  ،وجوه دريافتي و پرداختي ميبايست بصورت
الکترونيکي در دسترس مشتري قرار گيرد .
ماده  – 10کارگزار پس از دريافت سفارش خريد يا فروش از مشتري پيام وصول سفارش را براي مشتري ارسال مي نمايد در مواردي که اجراي
سفارش هاي خريد يا فروش مشتري براي کارگزار غير ممکن باشد کارگزار بايد حداکثر ظرف يک روز کاري مراتب عدم امکان اجراي سفارش و
علت آن را به مشتري اعالم نمايد .
ماده  – 11سفارش هاي ارسالي توسط مشتري مدت هفت روز اعتبار دارد ودر صورت سپري شدن مهلت ياد شده سفارش باطل مي شود  .تغيير
واصالح سفارش مشتري فقط از طريق تکميل فرم دستور ابطال سفارش قبلي توسط مشتري ممکن است  .در صورت دريافت دستور ابطال سفارش
مشتري طي ساعات انجام معامله کارگزار موظف به انجام دستور مشتري حداکثر در روز بعد است .
ماده  – 12کارگزار موظف است داده پيام هاي ارسالي به مشتري را در سامانه اطالعاتي خود ثبت و نگهداري نمايد در صورت بروز اختالف بين
کارگزار و مشتري در خصوص محتواي داده پيام ها اطالعات مندرج در سامانه اطالعاتي کارگزار معتبر و براي طرفين الزم االتباع است .
ماده  – 13دستورالعمل اجرايي سفارش هاي الکترونيکي اوراق بهادار ( مصوب  1383/9/14هيات مديره سازمان کارگزاران بورس ) که در سايت
کارگزار انعکاس دارد براي طرفين اين قرارداد الزم االجرا است .

