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تاریخ ، امضا و اثر انگشت مشتري                                                                     مهر و امضا شرکت کارگزاري بورس بیمه ایران

1.  حساب اعالمی توسط اینجانب حساب مشترك نبوده و چناچه خالف آن ثابت شود مسئولیت خسارت احتمالی وارده ، با شرکت کارگزاري نمی باشد.

2. کـلیه خرید و فروش هاي صـورت گرفته و نیز تشریفات قانونی آن از قبیل گردش حساب معامالتی ، دستورهاي خرید، فروش، تغییر ناظر، فریز، رفع فریز و... مـورد 

قبول اینجانب می باشد.

3. مشتري متعهد می گردد کلیه مقررات مربوط به معامالت بورس و فرابورس ایران خصوصأ مصوبات در مورد موضوع پولشویی را رعایت نماید.

4. کلیه خریدهاي مشتري به صورت نقدي می باشد، مگر اینکه به صورت جداگانه  قرارداد اعتباري فی مابین تنظیم شود.

5. چناچه مشتري به هر دلیلی وجه خود را به صورت نقد واریز ننماید دستورهاي خرید مشتري براي کارگزاري الزامی جهت خرید ایجاد نمیکند و مشتري حق اعتراض

نخواهد داشت.

6. چنـانچه مشتري به هر دلیــلی وجه خود را به صورت نقد واریز ننماید و شرکت براي مشتري خرید نماید مشمول دستورالعمل خرید اعتباري اوراق بهادار در بـورس 

اوراق بهادار و فرابورس ایران قرار میگیرد. در این موضوع ، شرکت کارگزار مخــتار است با مشتري ظرف2 روز کاري قرارداد خرید اعتباري تنظیم نـماید. در صورتی که 

قرارداد مذکور منعقد نشود این بند به منزله قبول مفاد دستورالعــمل خرید اعــتباري اوراق بهادار تنها به مدت2 روزکاري خواهد بود و در این صورت موارد منـدرج در 

بند 7 اجرا خواهد شد.

7. درمورد بند6 چنانچه مشتري و شرکت کارگزاري قرارداد اعتباري تنظیم ننماید و مشتري ظرف2 روز کاري از زمان خرید تـسویه بدهی با کد معــامالتی خویش را 

انجام ندهد، شرکت کارگزاري حق دارد تا اوراق بهاداري را که بدون واریز وجـه خریداري شده است در هر زمان که صالح بداند در بازارهاي تحت نظارت سازمان بورس 

اوراق بــهادار به فـروش برساند. (شرکت کارگزاري در این خصوص مختار است بدون اطالع مشتري اقدام نماید یا از طریق پیامک، پست الکترونیک، پست سفارشی یا 

اظهارنامه رسمی به آدرس اعالمی مشتري اطالع رسانی کند) و وجه آن را به امر تـسویه بــدهی کد معامالتی بدهکار اختصاص دهد و مازاد آن را به حساب مــشتري 

منظور نماید.

8. چنـانچه کد معامالتی مشتري به هر دلیلی بدهـکار شود بر اساس این بند ، شـرکت کارگزاري حق دارد تا به تشخیص خود اوراق بهادار مشتري را با در نظر گرفتن 

ضریب پوشش ریسک که در دستورالعمل خرید اعتباري اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تعیین شده است فریز و وثیقه نماید.

9. در خصوص بدهکاري مشتري در بندهاي 6،7،8 کارگزار منابع الزم را از بانک ها به صورت قهري و مجوز ضمنی مشتري جهت تسویه پایاپاي دریافت میکند.مشتري

به موجب شرط ضمن متعهد می شود در صورتی که در تاریخ مقرر بدهی یا اقساط بدهی خود را به هر دلیل پرداخت ننماید، به ازاي هر روز تاخیر معادل072/0 بدهی

سررسید گذشته را به عنوان وجه التزام به کارگزار اعتـبار دهنده بــپردازد. این وجه قطعی بوده و کارگزار اعتبار دهنده اختیار استفاده از تضامین موضوع این قرارداد و 

اختیارات مندرج در دستورالعمل خرید اعتباري را براي تســویه بدهی خود خواهد داشت. بـدیهی است وجه التزام مقرر در این بند تا زمان فروش یا تسویه بـدهی در 

حساب مشتري اعمال خواهد شد.

تبصره1: چنانچه مشتري هیچ سهمی جهت فروش و تسویه بدهی در شرکت کارگزاري نداشته باشد یا دارایی موجود نزد کارگزار کفاف جبران بدهی وي را ننماید، 

خسارت وارده ناشی از فعالیت مشتري به هر طریق ممکن قابل پیگیري می باشد.

الحاقیه تعهد مشتریان کارگزاري بورس بیمه ایران

اینجانب:                                                                    به کد ملی:

اینجانب / اینجانبان:                                                                   

به کد ملی:                                                                   

شرکت :

مورخ :                                                                   

بر اساس روزنامه رسمی شماره :

در تاریخ :                                                                   

مشتري حقیقی:

مشتري حقوقی:

به عنوان نماینده/ نمایندگان قانونی:

به عنوان مشتري شرکت کارگزاري ضمن مطالعه این فرم مفاد آن را تایید می نمایم.



تبصره2: شرکت کارگزاري اختیار دارد از تضامین مشتري از قبیل چک، سفته و ... که به هر دلیلی و حتی ناشی از قراردادهاي دیگر یا سابق که در اختیار دارد استفاده 

نماید. بدیهی است در این مورد تضامینی که در اختیـار شرکت کارگزاري قرار دارد با انقـضاي قراردادهاي سابق و یا انعقاد قراردادهاي جدید و تا مـادامی که به مشتري 

مسترد نشده است قابلیت استفاده و ارائه به مراجع ذي صالح جهت احقاق حقوق از دست رفته شرکت را خواهد داشت.

10. اوراق بهادار خریدار شده مشتریان بدون واریز وجه و به واسطه اعتبار استفاده شـده از شـرکت کـارگزاري در حـکم اوراق بهادار وثیقه به نفع کارگزار اعتبــار دهنده 

محسوب می شود و شرکت سپرده گذاري مرکزي در خصوص ادعاهاي اشخاص ثالث صرفاً به توقیف مــازاد اوراق بهادار هر مالک نسـبت به حساب تضمین مالک مزبور

اقدام خواهـد کرد. مشتري اخـتیار تغییرکارگزار ناظر اوراق بهادار را که مطابق دسـتورالعمل خرید اعتباري یا به موجب این توافق به عنوان تضامین بـدهی تـجاري وي 

منظور شده است، از خود سلب نماید.

تبصره 3: مشتري می تواند درصورت ایجاد چنین امکانی توسط شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار در مورد اوراق بهاداري که مازاد بر بدهی تجاري وي می باشد

اقدام به تغییر کارگزار ناظر نماید.

11. اقـدامات مربوط به رفع محدودیت فریز توسط کارگزار ناظر، ظرف مدت حـداکثر 3 روز کاري پـس از مشاهده اعالم سایر کـارگزاري ها مـبنی بر وصـول درخـواست 

مزبور از سوي مشتري انجام می شود.

12. مشتري به موجب این قرارداد به کارگزار اعتبار دهنده اختیار می دهد تا چنانچه یک روز کاري قبل از پایان مهلت اعمال حق تقدم خرید سهامی که تـضمین بـدهی 

تجارت وي می باشد، چنانچه نسبت به تایید مبلغ پذیره نویسی سهام جدید اقدام نکند، به صالح دید خود یکی از اقدامات ذیل اتخاذ نماید:

الف. حق تقدم را با پرداخت وجه پذیره نویسی اعمال و اقدامات الزم را براي صدور سهام جدید به نام مشتري انجام دهد، سپس مبلغ پرداختی از ایـن بابت را به حسـاب 

بدهی تجاري مشتري منظور نماید.

ب. اقدام به فروش حق تقدم نماید و مبلغ حاصل از فروش را از بدهی تجاري مشتري کسر نماید.

13. در کلیه مواردي که شرکت کارگزاري بر اساس دستورالعمل سازمان بورس و شرکت هاي تابعه به تسویه بدهی مشتریان می پردازد بر اساس مــواد و مفاد این تـوافق

 کارگزار از طرف مشتري مأذون تلقی می گردد.

14. کلیۀ قراردادهایی که مشتریان شرکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر یا حتی کارکنان و مدیران شرکت هاي کـارگزاري تحت عناوینی مثل سبدگردانی، مـشارکت

در سرمایه گذاري و... منعقد می کنند نسبـت به شرکت کارگزاري فـاقد اثر اعتبار بوده و مسئولیت شرکت تنها در خصوص اسـنادي است که مطابق با آخرین اصالحــات 

روز نامه رسمی به امضا صاحبان مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد.

15. تمامی وجوه مشتري باید در حساب هاي شرکت کارگزاري واریز شود و شرکت مسئـول وجوه واریزي مشـتریان به حساب اشخـاص ثالث، حتی کـارکنان یا مـدیران 

شرکت نمی باشد.

16. مشتري تعهد می نماید برگه سهام اوراق بهاداري را که به واسطۀ اعتبار نزد کارگزار اعتبار دهنده خریداري نموده، ولــی به هر دلیلی ناظر آن اوراق بهادار به کـارگزار 

دیگر انتقال یافته است را حداکثر ظرف 24 ساعت به کارگزار اعتباردهنده ارائه و فرم تغییر ناظر را تکمیل نماید.

17. در صورتی که مشتري از سیستم خرید و فروش اینترنتی سامانه معامالت برخط  (online) استفاده می نماید، به موجب این بند اظهار می دارد رمزعبور الکترونیکی 

خود را دریافت نموده و مسئولیت واگذاري آن به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی به عهده مشتري می باشد.

18. در خصوص مشتریان حقوقی، صرف نظر از مستندات مربوط به اشخاص حقوقی از قبیل روزنامه رسـمی و ... رویه اي که تاکنون جهت تأیید دستـورهاي این دسته از 

مشتریان یا قراردادهاي فی ما بین جاري بوده مورد تایید مشتریان حقوقی بـوده و مادامی که به صــورت رسمی این رویه را تغییر ندهـد حـق اعتراض را از خود سلب و 

ساقط می نماید.

19. شرکت کارگزاري مستحق دریافت کارمزد در معامالت می باشد و مواردي از قبیل فسخ، انفساخ یا ابطال معامالت صورت گرفته در تماس سامانه هاي معامالتی بورس 

و فرابورس مانع از این امر نمی باشد و تمامی مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی ملزم به پرداخت کارمزد معامالت و عندالزوم خسارات وارده به شرکت کارگزاري می باشد.

20. معامالت اوراق بهادار تنها در سامانه معامالتی بورس و فرا بورس معتبر می باشد. بدیهی است تمامی معامالت و تـوافق اشخاص خارج از سامانه هاي معامالتی نـسبت 

به اشخاص ثالث فاقد اعتبار  می باشد و مسئولیتی متوجه کارگزار و سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی نمی باشد.
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21. مطابق با ماده 36 و37 قانون بازار اوراق بهادار، کلیه اختالفات ناشی از فعالیت هاي مشتریان اعم از حقیقی یا حقوقی در بورس اوراق بهادار از طریق کانون سازش و 

هیأت داوري بورس اوراق بهادار حل و فصل می گردد.

22. چک/سفته با مشخصات و توضیحات زیر توسط اینجانب / ضامن بابت تضمین صادر شده است.

مشتري آقاي/ خانم/شرکت:

جهت تضمین اعتبار اخذ شده چک/ سفته به شماره:

مشتري آقاي/ خانم/شرکت:

مشخصات چک/سفته مشتري:

را صادر (ضمن تایید صحت مندرجات و امضاي ذیل آن ) تسلیم شرکت نموده و در صورت عدم پرداخت و انجام تعهدات توسط مشتري، شرکت از محل وصول تضامین 

مطالبات و خسارات وارده را جبران نموده و مشتري حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نماید.

مشتري آقاي/ خانم/شرکت:

جهت تضمین اعتبار اخذ شده چک/ سفته به شماره:

چک/سفته به شماره:

مشخصات چک/سفته ضامـن:

را صادر (ضمن تایید صحت مندرجات و امضاي ذیل آن ) تسلیم شرکت نموده و در صورت عدم پرداخت و انجام تعهدات توسط مشتري، شرکت از محل وصول تضامین 

مطالبات و خسارات وارده را جبران نموده و مشتري حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نماید.

پشت چک را بابت تضمین امضا نموده و مسئولیت صادر کننده و ایشان تضامنی می باشد.
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