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صفحه 2 از 3

مهر و امضا شرکت کارگزاري بورس بیمه ایران امضا و اثر انگشت مشتري/ نماینده

ماده 1: موضوع تواف قنامه عبارت است از توافق کارگزار و مشتري جهت خرید یا فروش اوراق بهادار براي مشتري بر اساس سفار شهایی که مشتري به صورت الکترونیکی براي کارگزار 

ارسال م یکند.

ماده 2: مدت تواف قنامه از تاریخ امضاي آن نامحدود م یباشد و با انصراف هریک از طرفین و اعـالم کتبی و اعالم آن به طرف مقابل قابل فسخ است.

تبصره 1: مشتري م یتواند در صورت تمایل به فسخ قرارداد، با مراجعه حضوري به دفاتر کارگزاري و درخواست کتبی، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

تبصره 2: کارگزاري م یتواند در صورت بروز هرگونه شرایط غیرقابل پی شبینی و بنا به تشخیص خود نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و مراتب را به صورت الکترونیکی به اطالع 

مشتري برساند.

ـبور براي ورود به سامانه اینترنتی کارگزاري را در اختیار مشتري قرار م یدهد. مسئولیت حفظ و نگهداري از نام  ماده 3: کارگزار پس از امضاي این توافق نامه، نام کاربري و رمز ع

کاربري و رمز عبور و عواقب ناشی از عدم مراقبت آن بر عهده مشتري است. 

ماده 4: در صورت تقاضاي مشتري به تغییر نام کاربري، کارگزار نام کاربر قبلی را ابطال و نام کاربر جدیدي در اختیار مشتري قرار م یدهد. در هر مـورد که کارگزار الزم بداند تغییر نام 

کاربر و رمز عبور را اعمال م یکند و مراتب را بالفاصله به اطالع مشتري م یرساند.

ماده 5: مشتري حساب بانکی ریالی معرفی شده توسط خود که باید به نام شخص خود مشتري باشد را جهت واریز وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار به کارگزار معرفی م یند و صرفاً 

پرداخت وجوه به همین حساب صورت خواهد گرفت.

ماده 6: مشتري باید گواه ینامه موقت اوراق بهادار خود را قبل از سفارش فروش در اختیار کارگزار قرار دهد. کارگزار فقط مجاز به فروش اوراق بهاداري است که گواه ینامه موقت آن را 

در اختیار دارد. 

ماده 7: مشتري م یتواند از طریق مراجعه حضوري گواه ینامه موقت اوراق بهاداري که از طریق الکترونیکی خریداري کرده است را دریافت نماید. گواه ینامه موقت جدید منوط به 

تحلیل گواه ینامه موقت قبلی همان سهم به کارگزار است.

ماده 8: مشتري آدرس پست الکترونیک خود را به شرح مندرج در این تواف قنامه، جهت ارسال صورتحساب و رمز اینترنتی و سایر موارد در اختیار کارگزاري قرار داده و متعهد م یشود 

حداقل هر 48 ساعت یکبار آن را کنترل نماید.

ماده 9: درصورت انجام معامله، کارگزار حداقل در پایان هفته، گزارشی از صورت وضعیت معامالت مشتري، شامل معامالت انجام شده، وجود دریافتی و پرداختی و نیز سفار شهاي اجرا 

نشده خرید فروش را به صورت الکترونیکی براي مشتریان ارسال نماید. همچنین کارگزار م یبایست صورت وضعیت حساب پرداختی مشتري را حداکثر ظرف 24 ساعت بعد از پایان 

روزي که معامله براي مشتري انجام م یشود، در اختیار وي قرار دهد.

ماده 10: کارگزار پس از دریافت سفارش خرید یا فروش از مشتري حداکثر ظرف 1 ساعت پیام وصول سفارش را براي مشتري ارسال نماید. ثبت اطالعات درخواست خرید یا فروش 

توسط مشتري در سایت کارگزاري و همچنین پیام وصول این اطالعات به منزله پذیرش درخواست از طرف کارگزاري نبوده و تعهدي نسبت به آن ایجاد نم ینماید. پذیرش درخواست 

مشتري منوط به بررسی مسئول سفارشات اینترنتی است.

تبصره 1: کارگزار موظف است 1 روز پس از پذیرش درخواست خرید و فروش نسبت به خرید یا فروش آن اقدام نماید و در صورت امکان معامله در طی روز جاري، اقدام مقتضی را 

به عمل آورد.

تبصره 2: در مواردي که اجراي سفارش خرید و فروش براي کارگزاري غیر ممکن باشد (اعم از صف خرید یا فروش یا بسته بودن نماد سهم) کارگزاري مسئولیتی در قبال خرید یا 

فروش سهم مذکور ندارد. در ضمن کارگزاري باید حداکثر ظرف یک روز کاري مراتب عدم امکان اجراي سفارش و علت آن را به مشتري اعالم نماید.

تبصره 3: کارگزاري در روز عرضه اولیه سهام الویت خرید و تضمین سهام را به دستورات خرید حضوري قرار خواهد داد، ضمن اینکه میزان تخصیص سهام براي اولین بار عرضه 

م یگردد بر اساس ضوابط تعیین شده از طرف سازمان و شرکت فرابورس حجم معامالت مشتري نزد کارگزار مشخص م یگردد. 

شماره بایگانی:

تاریخ:

تواف قنامه خرید و فروش الکترونیک اوراق بهادار   



صفحه 3 از 3

مهر و امضا شرکت کارگزاري بورس بیمه ایران امضا و اثر انگشت مشتري/ نماینده

ماده 11: کارگزار موظف است داده پیا مهاي دریافتی از مشتري و داد ههاي پیا مهاي ارسالی به مشتري را در سامانه اطالعاتی خود ثبت و نگهداري نماید. در صورت 

بروز اختالف بین کارگزار و مشتري در خصوص محتواي داده پیا مها، اطالعات مندرج در سامانه اطالعاتی کارگزار معتبر و براي طرفین الزم االتباع است، مشروط بر 

اینکه اطالعات با گزار شهاي دور هاي ماده 9 مغایر نباشد.

ماده 12: دستورالعمل اجرایی سفار شهاي الکترونیکی اوراق بهادار (مصوب 1383/09/04 هیئت مدیره سازمان کارگزاران بورس) که در سایت کارگزار انعکاس دارد، 

براي طرفین این قرارداد الزم االجرا است.

ماده 13: مشتري متعهد م یگردد ضمن رعایت الزامات قوانین مبارزه با پولشویی هرگونه تغییرات در اطالعات پایه را به صورت مکتوب به اطالع شرکت کارگزاري 

بورس بیمه ایران برساند. 

ماده 14: در شرایط فورس ماژور و یا در مواردي که در اختیار کارگزار نیست، مانند قطعی سیستم، ارتباط اینترنت و خرابی سرور چنانچه سفارشات مشتري انجام 

نگیرد کارگزار هیچ مسئولتی نخواهد داشت.

ماده 15: این قرارداد در 15 ماده و 5 تبصره با متن و اعتبار واحد در 2 نسخه و 3 صفحه تنظیم شده و مشتري ضمن اطالع و توافق با کلیه مفاد آن، نسبت به امضا و 

مبادله آن اقدام نموده است.

شماره بایگانی:

تاریخ:

تواف قنامه خرید و فروش الکترونیک اوراق بهادار   


