تاريخ:
شماره قرارداد:

«توافقنامه»

اين توافقنامه در اجراي مادة  24آييننامة ”معامالت در بورس اوراق بهادار تهران “،بيين شرکت کارگزاریزات کینر کسرکاگ کورن (سيهام ايا و و مري ري
حقوق با مرخصات زير:
نام شركت :

شماره ثبت:

محل ثبت:

تاريخ ثبت:

شناسه مل :

نوع شخصيت حقوق :

كد بورس :
نام و نام اانوادگ آارين صاحبان مجاز امضا:

مديرعامل....................................:

عضو هيات مديره...................................:
تلان:

آدرس شركت:

منعقد و شرايط آن به شرح زير تعيين م شود:
مادة  .1موضوع توافقنامه عبارت است از توافق كارگزار و مر ري جهت اريد يا فروش اوراق بهادار براي مر ري براساس سياارشهاي
كه مر ري بهصورت الك رونيك براي كارگزار ارسال م كند.
مادة  .2مدت توافقنامه از تاريخ امضاي آن ،به مدت دوسال است و با انصراف هر يك از طرفين و اعالم الك رونيك يا ك ب آن به طرف
مقابل قابل فسخ م باشد .همچنین تمدید مدت مذکور در صورت توافق طرفین یک هفته قبل از تمدید قرارداد از طریق الکترونیکی ویا اع الم کتب ی
امکان پذیر میباشد..
تبصره .1كارگزاري م تواند در صورت بروز هرگونه شرايط غير قابل پيشبين و بنا به ترخيص اود نسبت به فسيخ توافقناميه اقيدام و
مراتب را به صورت الك رونيك به اطالع مر ري برساند.
مادة  .3درصورت تقاضاي مر ري به تغيير رمز عبور ،كارگزار رمز عبور قبلي را ابايال و رميز عبيور جدييدي در اا ييار مري ري قيرار
م دهد .در هر مورد كه كارگزار بهلحاظ حاظ امنيت ،ضروري بداند ،تغيير رمز عبور را اِعمال م كند ،و مراتب را بالفاصله از طريق پسيت
الك رونيك بهاطالع مر ري م رساند.
تبصره .1مر ري آدرس پست الك رونيك اود را به شرح ذيل جهت ارسيال كلميه عبيور ،پيامهياي مربوطيه و سياير ميوارد در اا ييار
كارگزاري قرار داده و م عهد م شود كه حداقل هر  48ساعت يكبار آن را كن رل نمايد.
مادة .4مر ري حساب بانك اود (ترجيحاً اق صاد نوين به شرح زير،را جهت واريز وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار به كارگزار معرف
م كند.
پست الکترونیک(:)Email
بانك :

شماره حساب:

امضاي كارگزار

نوع حساب :

امضاء و مهر شركت

مادة  .5كارگزار  48ساعت پس از امضاي اين توافقنامه ،نام كاربر و رمز عبيور بيراي ورود بيه سيايت اين رن ي كيارگزاري را در اا ييار
مر ري قرار م دهد .مسؤوليت حاظ و مراقبت از نام كاربر و رمز عبور بر عهدة مر ري است.
مادة  .6مر ري گواه نامة موقت اوراق بهادار اود را قبل از ساارش فروش در اا يار كارگزار قرار م دهد .كارگزار فقط مجاز به فروش
اوراق بهاداري است كه گواه نامة موقت آن را در اا يار دارد.
مادة  .7مر ري گواه نامة موقت قبل اوراق بهاداري را كه ساارش اريد مجدد آن را به كارگزار م دهد ،م بايد در اا يار كارگزار قرار
داده باشند.
مادة  .8در صورت انجام معامله ،كارگزار حداقل در پايان هر ها ه ،گزارش از صورتوضعيت حساب مر ري ،شامل معامالت انجامشده و
وجوه درياف

و پرداا  ،و نيز فهرس

از موجودي اوراق بهادار و ساارشهاي اجراءنريدة ارييد و فيروش را بيهطور الك رونييك بيراي

مر ري ارسال م نمايد .همچنين ،كارگزار م بايد صورت وضعيت حساب مري ري را حيداك ر فيرف  24سياعت بعيداز پاييان روزي كيه
معاملهاي براي مر ري انجام م شود ،در اا يار وي قرار دهد.
مادة  .9كارگزار پس از دريافت ساارش اريد يا فروش از مر ري ،حداك ر فرف يكساعت ،پيام وصول ساارش را براي مري ري ارسيال
م كند .در مواردي كه به هردليل ،اجراي ساارشهاي اريد يا فروش مر ري براي كارگزار غيرممكن باشد ،كارگزار م بايد حداك ر فرف
يك روزكاري ،مراتب عدمامكان اجراي ساارش و علت آن را به مر ري اعالم نمايد.
تبصره  .1ثبت اطالعات دراواست اريد توسط مر ري در سايت كارگزاري و همچنين ارسال پيام وصول اين اطالعات به منزله پيیيرش
دراواست از طرف كارگزاري نبوده و تعهدي نسبت به انجام آن ايجاد نم نماييد .پيیيرش دراواسيت مري ري منيوب بيه بررسي ميدير
ساارشات اين رن

بوده و دراواست مر ري پس از اين بررس و با تغيير وضعيت تاييد از«در ان ظار تاييد» به «در ان ظار اقدام» پیيرف ه

شده و كارگزاري نسبت به انجام آن م عهد م گردد.
مادة  .10ساارشهاي ارسال توسط مر ري بهمدت  5روز كاري اع بار دارد ،و در صورت سپريشدن مهلت يادشده ،ساارش باطل است.
تغيير و اصالح ساارش مر ري فقط از طريق دس ور اباال ساارش قبل توسط مر ري ممكن است .مر ري تنها تا هنگام كه وضيعيت
دراواس ش در حالت «در ان ظار تاييد» قرار دارد مجاز به اباال دراواست اود م باشد.
مادة  .11اگر بين كارگزار و مر ري در اصو

مح واي اطالعات ارسال و يا عمليات انجامياف ه روي آن ،اا الف پييش بياييد ،سيوابق

اطالعات ثبتشده بر روي پايگاه اطالعات كارگزاري براي طرفين الزماالتباع م باشد.
مادة  .12طرفين با امضاي اين توافقنامه اود رابه رعايت مااد دس ورالعمل اجراي ساارشهاي الك رونيك اوراق بهادار (مصيوب ميور
 1383/9/14هيئتمديرة سازمان كارگزاران بورسو كه در سايت كارگزاري انعكاس دارد ،ملزم م كنند.
ماده  .13اين قرار داد در  13ماده 3 ،تبصره و در  2نسخه با اع بار واحد تنظيم و مر ري ضمن اطالع و توافق با كليه مااد آن ،نسبت به
امضاء و مبادله آن اقدام نموده است.

امضاي كارگزار

امضاء و مهر شركت

