تاريخ:
شماره قرارداد:

«توافقنامه»

اين توافقنامه در اجراي مادة  24آييننامة ”معامالت در بورس اوراق بهادار تهران “،بين شرکت کارگزاریزات کینر کسرکاگ کورن (سهامي خاص) و مشترري بتا
مشخصات زير:
نام :

نام خانوادگي :

نام پدر:

تاريخ تولد:

شماره شناسنامه:

كدملي:

محل صدور:

كدبورسي:

تلان ثابت:

تلان همراه:

آدرس:

منعقد و شرايط آن به شرح زير تعيين ميشود:
مادة  .1موضوع توافقنامه عبارت است از توافق كارگزار و مشرري جهت خريد يا فروش اوراق بهادار براي مشرري براساس ستاارشهايي
كه مشرري بهصورت الكررونيكي براي كارگزار ارسال ميكند.
مادة  .2مدت توافقنامه از تاريخ امضاي آن ،به مدت دو سال است و با انصراف هر يك از طرفين و اعالم الكررونيكي يا كربي آن به طرف
مقابل قابل فسخ ميباشد .همچنین تمدید مدت مذکور در صورت توافق طرفین یک هفته قبل از تمدید قرارداد از طریق الکترونیکی ویا اعالم کتبالی
امکان پذیر میباشد..
تبصره .1كارگزاري ميتواند در صورت بروز هرگونه شرايط غير قابل پيشبيني و بنا به تشخيص خود نسبت به فستخ توافقنامته اقتدام و
مراتب را به صورت الكررونيكي به اطالع مشرري برساند.
مادة  .3درصورت تقاضاي مشرري به تغيير رمز عبور ،كارگزار رمز عبور قبلتي را اباتال و رمتز عبتور جديتدي در اخريتار مشترري قترار
ميدهد .در هر مورد كه كارگزار بهلحاظ حاظ امنيت ،ضروري بداند ،تغيير رمز عبور را اِعمال ميكند ،و مراتب را بالفاصله از طريق پستت
الكررونيكي بهاطالع مشرري ميرساند.
تبصره .1مشرري آدرس پست الكررونيكي خود را به شرح ذيل جهت ارستال كلمته عبتور ،پيامهتاي مربوطته و ستاير متوارد در اخريتار
كارگزاري قرار داده و مرعهد ميشود كه حداقل هر  48ساعت يكبار آن را كنررل نمايد.
پست الکترونیک):(Email
مادة .4مشرري حساب بانكي خود (ترجيحاً اقرصاد نوين به شرح زير،را جهت واريز وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار به كارگزار معرفي
ميكند.
بانك :

شماره حساب:

امضاي كارگزار

نوع حساب :

امضاء و اثر انگشت مشتري

مادة  .5كارگزار  48ساعت پس از امضاي اين توافقنامه ،نام كاربر و رمز عبتور بتراي ورود بته ستايت اينررنرتي كتارگزاري را در اخريتار
مشرري قرار مي دهد .مسؤوليت حاظ و مراقبت از نام كاربر و رمز عبور بر عهدة مشرري است.
مادة  .6مشرري گواهينامة موقت اوراق بهادار خود را قبل از ساارش فروش در اخريار كارگزار قرار ميدهد .كارگزار فقط مجاز به فروش
اوراق بهاداري است كه گواهينامة موقت آن را در اخريار دارد.
مادة  .7مشرري گواهي نامة موقت قبلي اوراق بهاداري را كه ساارش خريد مجدد آن را به كارگزار ميدهد ،ميبايد در اخريار كارگزار قرار
داده باشند.
مادة  . 8در صورت انجام معامله ،كارگزار حداقل در پايان هر هاره ،گزارشي از صورتوضعيت حساب مشرري ،شامل معامالت انجامشده و
وجوه دريافري و پرداخري ،و نيز فهرسري از موجودي اوراق بهادار و ساارشهاي اجراءنشتدة خريتد و فتروش را بتهطور الكررونيتك بتراي
مشرري ارسال مينمايد .همچنين ،كارگزار ميبايد صورت وضعيت حساب مشترري را حتداك ر فترف  24ستاعت بعتداز پايتان روزي كته
معاملهاي براي مشرري انجام ميشود ،در اخريار وي قرار دهد.
مادة  .9كارگزار پس از دريافت ساارش خريد يا فروش از مشرري ،حداك ر فرف يكساعت ،پيام وصول ساارش را براي مشترري ارستال
ميكند .در مواردي كه به هردليل ،اجراي ساارشهاي خريد يا فروش مشرري براي كارگزار غيرممكن باشد ،كارگزار ميبايد حداك ر فرف
يك روزكاري ،مراتب عدمامكان اجراي ساارش و علت آن را به مشرري اعالم نمايد.
تبصره  .1ثبت اطالعات درخواست خريد توسط مشرري در سايت ك ارگزاري و همچنين ارسال پيام وصول اين اطالعات به منزله پتیيرش
درخواست از طرف كارگزاري نبوده و تعهدي نسبت به انجام آن ايجاد نمينمايتد .پتیيرش درخواستت مشترري منتوب بته بررستي متدير
ساارشات اينررنري بوده و درخواست مشرري پس از اين بررسي و با تغيير وضعيت تاييد از«در انرظار تاييد» به «در انرظار اقدام» پیيرفره
شده و كارگزاري نسبت به انجام آن مرعهد ميگردد.
مادة  .10ساارشهاي ارسالي توسط مشرري بهمدت  5روز كاري اعربار دارد ،و در صورت سپريشدن مهلت يادشده ،ساارش باطل است.
تغيير و اصالح ساارش مشرري فقط از طريق دسرور اباال ساارش قبلي توسط مشرري ممكن است .مشرري تنها تا هنگامي كه وضتعيت
درخواسرش در حالت «در انرظار تاييد» قرار دارد مجاز به اباال درخواست خود ميباشد.
مادة  .11اگر بين كارگزار و مشرري در خصوص محرواي اطالعات ارسالي و يا عمليات انجاميافره روي آن ،اخرالفي پتيش بيايتد ،ستوابق
اطالعاتي ثبتشده بر روي پايگاه اطالعاتي كارگزاري براي طرفين الزماالتباع ميباشد.
مادة  .12طرفين با امضاي اين توافقنامه خود رابه رعايت مااد دسرورالعمل اجرايي ساارشهاي الكررونيكي اوراق بهادار (مصتوب متور
 1383/9/14هيئتمديرة سازمان كارگزاران بورس) كه در سايت كارگزاري انعكاس دارد ،ملزم ميكنند.
ماده  .13اين قرار داد در  13ماده 3 ،تبصره و در  2نسخه با اعربار واحد تنظيم و مشرري ضمن اطالع و توافق با كليه مااد آن ،نسبت به
امضاء و مبادله آن اقدام نموده است.
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