تاریخ:
شماره سریال:
به نام خدا

شماره سریال :

توافق نامه خرید و فروش الكترونيكي اوراق بهادار حقوقي

توافق نامه
اين توافق نامه در اجراي ماده  42آيين نامه" معامالت در بورس اوراق بهادار" بين شركت كارگزاري بانک خاورميانه (سهامي خاص) و مشتري با مشخصات
زير:
شخص حقوقي
نام شركت ............................................................................................................ :تاريخ وشماره ثبت......................................................................................................................:
محل ثبت  ........................................................................................................ :كدمالکيت................................................................................................................................... :
شناسه ملي ........................................................................................................ :تلفن  ........................................................ :نمابر.............................................................................:
نشاني ..............................................................................................................................................................................................................................................................................:
منعقد و شرايط آن به شرح زير تعيين گرديد :
ماده  : 1موضوع توافق نامه عبارت است از توافق كارگزار و مشتري جهت خريد يا فروش اوراق بهادار براي مشتري بر اساس سفارشهايي كه به صورت الکترونيکي
براي كارگزار ارسال مي كند.
ماده  : 4مدت توافق نامه از تاريخ امضاي آن،نامحدود مي باشد و با انصراف هر يک از طرفين و اعالم الکترونيک يا كتبي آن به طرف مقابل قابل فسخ مي باشد.
ماده  : 3كارگزاري  24ساعت پس از امضاي اين توافق نامه ،نام كاربر و رمز عبور براي ورود به سايت اينترنتي كارگزاري را با مراجعه حضوري مشتري و يا از
طريق اعالم الکترونيکي در اختيار او قرار مي دهد.مسئوليت حفظ و مراقبت از نام كاربر و رمز عبور بر عهده مشتري است .در صورت افشاي نام كاربر و رمز
عبور ،مشتري بايد مراتب را به كارگزار اطالع داده و تقاضاي صدور نام كاربر و رمز عبور جديد نمايد .تا زماني كه اين امر توسط مشتري اعالم نشده ،كارگزار
بابت انجام دستوراتي كه از آن نام كاربر و رمز عبور دريافت مي كند ،هيچ مسئوليتي ندارد.
ماده  : 2در صورت تقاضاي مشتري به تغيير نام كاربر ،كارگزار نام قبلي را ابطال و نام كاربر جديدي در اختيار مشتري قرار مي دهد  .در هر مورد كه كارگزارالزم
بداند ،تغيير نام كاربر و رمز عبور را اعمال م ي كند ،و مراتب را بالفاصله از طريق اعالم الکترونيکي به اطالع مشتري مي رساند.
ماده  : 5مشتري حساب بانکي خود؛
به شماره  ...................................................................................................:و شماره شباي............................................................................................................................................:
نوع حساب:

جاري 

پس انداز قرض الحسنه 

سپرده ................................................................................................................................................... 

نزد بانک  .........................................................:شعبه  .....................................................:كد بانک  .....................................................:شهر............................................................. :
را جهت واريز وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار به كارگزار معرفي مي كند.

امضاي نماينده شركت كارگزاري بانک خاورميانه:

امضاي مشتري:

تاریخ:
شماره سریال:
شماره سریال :

ماده  : 6مشتري بايد گواهينامه موقت اوراق بهادار خود را قبل از س فارش فروش در اختيار كارگزار قرار دهد و كارگزار فقط مجاز به فروش اوراق بهاداري است
كه گواهينامه موقت آن را در اختيار دارد.
ماده  : 7مشتري مي تواند از طريق مراجعه حضوري گواهينامه موقت اوراق بهاداري را كه از طريق الکترونيکي خريداري كرده است ،دريافت نمايد .دريافت
گواهينامه موقت جديد منوط به تحويل گواهينامه موقت قبلي همان سهام به كارگزار است.
ماده  : 4مشتري آدرس پست الکترونيکي خود را به شرح ذيل جهت ارسال صورتحساب و رمز اينترنتي و ساير موارد در اختيار كارگزاري قرار داده و متعهد مي
شود كه حداقل هر  24ساعت يکبار آن را كنترل نمايد.


پست الکترونيک (..................................................................................................................................................................................................... : ) Email
ماده  : 9كارگزار موظف است يک روز پس از ثبت درخواست خريد و فروش اينترنتي نسبت به خريد يا فروش اقدام نمايد.
تبصره  :در صورت اقدام طي روز جاري ،كارگزار اقدام مقتضي به عمل خواهد آورد.
ماده : 11يک روز پس از انجا م معامله ،مشتري مي تواند صورتحساب خود را در سايت مشاهده نمايد.
ماده  :11كارگزار پس از دريافت سفارش خريد يا فروش از مشتري ،حداكثر ظرف يک ساعت ،پيام وصول سفارش را براي مشتري ارسال مي كند .در موارد ي
كه اجراي سفارشهاي خريد يا فروش مشتري براي كارگزار غير ممکن باشد ،كارگزار مسئوليتي در قبال خريد يا فروش سهام مذكور ندارد.
تبصره  :1در صورتيکه سهام صف خريد يا فروش بوده يا نماد سهم بسته باشد.
تبصره  : 4در روز عرضه اوليه سهام ،كارگزار تنها دستورات خريد حضوري را مالك عمل قرار خواهد داد.
ماده  : 14سفارشهاي ارسالي توسط مشتري به مدت  5روز كاري اعتبار دارد و در صورت سپري شدن مهلت ياد شده ،سفارش باطل مي شود .تغيير و اصالح
سفارش مشت ري فقط از طريق دستور ابطال سفارش قبلي توسط مشتري ممکن است .در صورت دريافت دستور ابطال مشتري طي ساعات انجام معامله ،كارگزار
ملزوم به اعمال دستور مشتري حداكثر در روز بعد است.
ماده  : 13دستورالعمل اجرايي سفارش هاي الکترونيکي اوراق بهادار (مصوب  43/19/12هيات مديره سازمان كارگزاران بورس) كه در سايت كارگزار انعکاس
دارد،براي طرفين اين قرار داد الزم االجرا است.

امضاي نماينده شركت كارگزاري بانک خاورميانه:

امضاي مشتري:

