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

شماره بایگانی:

تاریخ:

قرارداد حاضر بین شرکت کارگزاري و مشتري به شرح ذیل منعقد گردید . تعاریف دستورالعمل اجرایی معامالت برخط کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در 

بورس کاالي ایران و دستورالعمل اجرایی معامالت قرارداد آتی در شرکت بورس کاالي ایران ( سهامی عام ) در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته است.
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نام و نام خانوادگی:                                             نام پدر:                                                    جنسیت :     مرد                زن

 کد معامالتی (مالکیت):                                          تاریخ دریافت کد:                                        کد ملی:                                                                                                      

محل تولد:                                                       تاریخ تولد:                                               محل صدور شناسنامه:                              

شماره سریال شناسنامه:                                                           شماره شناسنامه:  

شماره تلفن منزل با کد شهر:                                                       شماره تلفن محل کار با کد شهر:                     

شماره تلفن همراه:                                                                    آدرس پست الکترونیکی:                     

آدرس منزل:                                                                                                                 کد پستی محل سکونت:                     

آدرس محل کار:                                                                                                            کد پستی:                     

نام عضو :                                                                           شماره ثبت :                                            

تاریخ ثبت :

                                         شماره ثبت نزد سازمان :

نام و نام خانوادگی صاحبان امضاء مجاز:

محل ثبت :                                                 

 تهران، میدان آرژانتین میرعماد مغنیه (بهاران)، نبش خیابان 25 پالك4

ماده1: طرفین قرارداد

 این قرارداد بین شرکت کارگزاري به مشخصات جدول زیرکه از این پس در این قرارداد “عضو“ می نامیده شود:

و مشتري حقیقی یا حقوقی به مشخصات جداول متناسب زیر که از این پس در این قرارداد“ مشتري“ می نامیده  شود

نام و کد بانک:                                                                      شماره حساب بانکی:

 آدرس دفتر مرکزي:

قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معامالت برخط

کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال

شماره تماس دفتر مرکزي: 

شماره فکس دفترمرکزي:                                                کدپستی:

رئیس هیات مدیره  1) خانم/آقاي:       سمت: مهدي محمود رباطی

2) خانم/آقاي:                  سمت:میالد قاسمی  عضو هیئت مدیره

شماره و تاریخ روزنامه رسمی:

روزنامه رسمی شماره:

1397 11 08 / /    مورخ: 

کارگزاري بورس بیمه ایران                                                123683

تهران1375/05/21

10619021-8948

021-89481513943811

1397 11 08 / /   

21521
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نام :                                                                                        تابعیت: 

شماره گذر نامه/شماره ثبت:                                                            شماره سرمایه گذار خارجی:  

شماره تلفن محل کار / شماره تلفن دفتر مرکزي:                                   نام و کد بانک:

شماره حساب بانکی:                                                                   آدرس پست الکترونیکی: 

آدرس محل کار/ آدرس دفتر مرکزي در ایران:     

آدرس منزل / محل کار در خارج از کشور:                                                          

قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت انجام معامالت برخط

کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال

نام:                                                                                           شماره ثبت:

تاریخ ثبت:                                                                                   محل ثبت:                                                                                                

کدمعامالتی (مالکیت):                                                                     شناسه ملی:

شماره تلفن دفتر مرکزي:                                                               شماره فاکس دفتر مرکزي:

نام و نام خانوادگی صاحبان امضاء مجاز:

1) خانم/آقاي:                                                سمت:

2) خانم/آقاي:                                               سمت:

شماره و تاریخ روزنامه رسمی:

روزنامه رسمی شماره:

13 / / ......مورخ:  ......... ..........

نام و کد بانک:                                                                           شماره حساب بانکی:

آدرس پست الکترونیکی:                                                                 نوع شخصیت حقوقی:

آدرس دفتر مرکزي:

کدپستی محل اقامت قانونی:                     

شماره فراگیرشخص خارجی:
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ماده2: موضوع  

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

شماره بایگانی:

تاریخ:

ارائه برخط (online) کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس کاالي ایران توسط عضو به مشتري.

ماده3: مدت قرارداد  

این قرارداد از تاریخ......../ ........./ ........... به مدت نامحدود معتبر است. طرفین هر زمان بخواهند می توانند رسماً با اطالع کتبی به طرف مقابل نسبت به فسخ آن اقدام

 نمایند. فسخ قرارداد مانع از اجراي تعهداتی که قبل از آن اخذ شده است نخواهد بود.

ماده4: حقوق و تعهدات عضو

1-4 عضو باید نام کاربر و رمز عبور استفاده از سامانۀ معامالتی را براي انجام معامالت برخط، به صورت محرمانه و چاپی و در خصوص معامالت نقدي کاال عالوه بر آن

 شناسۀ سخت افزاري (توکن) را ظرف حداکثر یک هفته پس از امضاي این قرارداد، در اختیار مشتري قرار دهد و ارایۀ خدمات آغاز گردد.

2-4 عضو متعهد به ثبت و نگهداري کلیۀ سوابق تراکنش هاي دریافتی از مشتري و ارسالی به وي در زیرساخت دسترسی برخط بازار خود می باشد.

3-4 اعمال هرگونه محدودیت بر معامالت مشتري توسط عضو بایستی مستند به این قرارداد و قوانین و مقررات بازار سرمایه باشد. در صورت اعمال این محدودیت ها، عضو

 مسئولیتی در قبال خسارت وارده نخواهد داشت.

4-4 عضو متعهد است امکان ارایۀ خدمات پشتیبانی زیرساخت دسترسی برخط بازار را فراهم نموده و روش هاي ارایۀ آن را در پایگاه اطالع رسانی رسمی خود اعالم کند

 و حسب درخواست مشتري، جهت رفع مشکل اقدام نماید.

5-4 عضو حق ورود سفارش جدید براي مشتري یا تغییر، تعلیق و حذف سفارش هاي وارد شده توسط مشتري را در چارچوب قوانین و مقررات دارا می باشد

6-4 عضو متعهد است در چارچوب قوانین و مقررات، داده ها و اطالعات شخصی و معامالتی مشتري را محرمانه نگه دارد.

7-4 عضو متعهد است از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار، همواره آخرین وضعیت حساب و سوابق معامالت مشتري را بالفاصله پس از ثبت هر تراکنش در اختیار 

وي قرار دهد و درصورت اعالم مغایرت از سوي مشتري نسبت به بررسی موضوع و اعالم نتیجۀ بررسی به وي اقدام نماید. بــدیهی است اعالم مغـایرت، نافی مسئولیت 

مشتري در صورت عدم توجه به نظامات قراردادي و قوانین و مقرراتی نخواهد بود.

8-4 در راستاي اجراي این قرارداد، حداقل موارد زیر از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار عضو به اطالع مشتري رسانده می شود:

. اطالعات حساب مشتري نزد عضو شامل جزئیات خرید و فروش، واریز، برداشت و ماندة حساب؛

. رویۀ دریافت سفارشها، پردازش و اجراي سفارش ها و همچنین پایاپاي و تسویۀ معامالت از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار؛

. رویه هاي مدیریت حوادث پیش بینی نشده در معامالت برخط کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال از جمله قطعی برق، شبکۀ مخابراتی و اینترنت؛

. اطالع رسانی الزم در مورد وضعیت سفارش ها، معامالت و موقعیت هاي تعهدي در زمان تعلیق یا محرومیت عضو از انجام معامالت؛

. رویه هایی براي حذف سفارش هاي ثبت شده در زمانی که امکان دسترسی به زیرساخت دسترسی برخط بازار وجود نداشته باشد؛

. اعالم قوانین و مقررات جدید و محدودیت هاي ابالغی توسط سازمان در خصوص انجام معامالت برخط.

. در خصوص قطعی دسترسی به زیرساخت دسترسی برخط بازار، اعالم موضوع قبل از وقوع در موارد قابل پیش بینی و بالفاصله  پس از وقوع در موارد غیرقابل پیش بینی 

از طریق پست الکترونیکی و پیام کوتاه؛

ماده5: تعهدات مشتري

1-5 مشتري حقوقی باید نمایندة تام االختیار خود جهت انجام معـامالت را به منظور اخذ کد کـاربري و رمز عبور استفاده از خدمات زیرساخت دسترسی برخط بازار به

 عضو معرفی نموده و نباید هیچ گونه محدودیتی در حدود اختیارات نماینده براي انجام معامله پیش بینی نماید.

2-5 مشتري باید گواهی نامه هاي معامالتی صادرة کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاالیی که قصد فروش آنها را دارد، حسب درخواست عضو در اختیار وي قرار دهد.

3-5 مشتري تعهد می کند از انجام هرگونه معامله که منجر به نقض قوانین و مقررات گردد ازجمله معامالت مبتنی بر اطالعات نهانی و دستکاري بازار خودداري نماید.

4-5 مشتري باید شمارة حساب بانکی را در بانکی که عضو اعالم می نماید، جهت دریافت وجوه ارایه نماید .هرگونه پرداخت به مشتري صرفاً از طریق واریز وجه به همان

 حساب که به نام مشتري است امکان پذیر می باشد.
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5-5 مشتري متعهد است سفارش هاي خرید و فروش روزانۀ خود را که از طریق زیرسـاخت دسترسی برخط بازار به سامــانۀ معامالتی ارسال می شود، در چارچوب قوانین و

 مقررات و سقف هاي اعالمی توسط سازمان به سامانۀ معامالت برخط ارسال کند.

6-5 مشتري متعهد به تغییر رمز عبور و سایر کدهاي دسترسی قابل تغییر خود در فواصل زمانی معین (حداکثر سه ماهه) می باشد. در صورت عدم تغییر، هرگونه مسئولیت

 ناشی از افشاي رمز عبور بر عهدة مشتري است.

7-5  مشتري مسئولیت تبعات ناشی از استفادة نادرست از خدمات نرم افزاري مرتبط با دسترسی برخط بازار کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال را بر عهده می گیرد.

8-5 در صورتی که مشتري طی 90 روز متوالی از طریق حساب کاربري خود معامله اي انجام ندهد عضو دسترسی مشتري را غیرفعال خواهد نمود.

 فعال شدن دسترسی مستلزم مراجعۀ مشتري به عضو می باشد.

9-5 مشتري متعهد می شود، اصول امنیت سخت افزاري و نرم افزاري و محافظت از اطالعات از جمله استفاده از نرم افزارهاي ضد ویروس مناسب، محافظت از شناسه کاربر،

 کلیدواژه ها، کدهاي رمزي و کلیه اطالعات دریافتی از عضو را به منظور جلوگیري از دسترسی هاي غیرمجاز به سامانه، رعایت نماید.

10-5 مشتري متعهد میگردد شناسه کاربري و رمز عبور خود را در اختیار اشخاص ثالث قرارنداده یا زیرساخت دسترسی برخط بازار را وسیلۀ آموزش اشخاص ثالث قرار ندهد.

11-5 مشتري متعهد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهاي مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات می باشد.

12-5 مشتري متعهد می گردد قوانین و مقررات و شرایط اعالمی عضو در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به معامالت برخط را رعایت نماید.

13-5 مشتري متعهد است در هر بار ورود به سامانۀ معامالت برخط، اطالعـات مربوط به خریـد و فروش کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال از طریق زیرساخت دسترسی برخط

 بازار را کنترل و در صورت مغایرت، در اسرع وقت به عضو اطالع دهد.

14-5 مشتري مسئول کنترل حساب هاي خود بوده و موارد زیر را فوراً از طریق بستر زیرساخت دسترسی برخط بازار به عضو اطالع می دهد:

. هرگونه سرقت یا استفاده غیر مجاز از رمز عبور، نام کاربري و شمار ه یا شماره حساب هاي مشتري و نیز هرگونه احتمال وقوع آن؛

. هرگونه عدم دریافت تأییدیۀ ثبت سفارش؛ 

. دریافت تأییدیۀ ثبت سفارش یا معامله اي که مشتري دستور آن را صادر نکرده است؛

. هرگونه اطالعات نادرست در موجودي حساب مشتري، سبد دارایی ها یا اطالعات سفارشات و معامالت.

15-5 مشتري مجاز به هیچ گونه دخل و تصرف در زیرساخت دسترسی برخط بازار و نحوة دسترسی به آن به هر دلیل از جمله به منظور هرگونه بهره برداري تجاري یا غیر

تجاري توسط خود یا به واسطۀ دیگري نیست ونمی تواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگري واگذار کند.

16-5 مشتري اقرار می نماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معامالتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه در خصوص استفاده از خدمات معامالت

 برخط برخوردار بوده، آموزش هاي الزم را در مورد نحوه استفاده از این خدمات دیده و خود را ملزم به رعایت آنها می داند.

17-5 مشتري اختیارات، اطالعات و دسترسی هاي الزم جهت بـازرسی و نظارت بر زیرساخـت دسترسی برخط بازار را حسب درخواست سـازمان، بورس، عضو یا نماینـدگان

 ایشان ارایه می نماید.

18-5 در صورت تعلیق یا محرومیت عضو، مشتري موظف است ظرف یک هفته نسبت به انتقال موقعیت هاي تعهدي باز خود به سایر اعضا اقدام نماید .در صورت عدم اقدام

 مشتري ظرف مهلت زمانی فوق، عضو رأساً نسبت به انتقال موقعیت هاي تعهدي باز به سایر اعضا اقدام خواهد نمود. 

ماده6: حدود مسئولین طرفین

1-6 مسئولیت استفاده و حفاظت از شناسۀ سخت افزاري، رمز عبور و نام کاربري و نیزمسئولیت انجام هرگونه معامله در این حساب که از طریق نام کاربري و یا رمز عبور 

مشتري صورت می گیرد بر عهدة مشتري می باشد .مشتري همچنین مسئول خسارت هایی است که در نتیجۀ عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وي

 حادث شود.

2-6 عضو مسئول حوادثی که خارج از حیطۀ اختیار و وظایف و بدون تقصیر وي رخ می دهد، نمی باشد.

3-6 در صورتی که به واسطۀ اعمال حقوق متعلق به عضو در این قرارداد، مشتري متحمل ضرر و زیان گردد، عضو مسئول جبران خسارت هاي وارده نخواهد بود.

4-6 انعقاد این قرارداد به منظور ارایۀ خدمات دسترسی برخط بازار از سوي عضو به مشتري می باشد و شـامل ارایۀ سایر خدمات از قبیل خدمات مشاورة سرمایه گذاري،

 قانونی، مالیاتی، مالی و حسابداري نخواهد بود.

5-6 عضو مسئولیتی در قبال سود یا زیان انجام معامالت برخط توسط مشتري، ندارد.
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ماده7: قابلیت استناد داده پیام ها

داده پیام ها و سوابق کلیه تراکنش هاي دریافتی از مشتري و ارسالی به وي از طـریق زیرساخت دستـرسی برخط بازار که با رعایت قوانین و مقررات و در چـارچوب مفاد این

 قرارداد ایجاد و نگهداري شده است در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع ذیصالح می باشد. در صورت بروز اختالف بین عضو و مشتري در خصوص این سوابق و داده

 پیام ها، اطالعات مندرج در زیرساخت دسترسی برخط بازار عضو، معتبر و براي طرفین الزم االتباع است.

ماده 8: حل اختالف

با توجه به حاکمیت قانون بازار اوراق بهادار بر اختالفات ناشی از معـامالت در این بـازار، حل اختالف طــرفین این قرارداد در صـورت عدم حصول تـوافق از طریق مــذاکره

 فی مابین، مطابق مادة 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب 1384 صورت می گیرد.

ماده9: تغییر قرارداد

این قرارداد مطابق مادة 10 قانون مدنی در 9 ماده و دو نسخه تنظیم گردیده و در تاریخ .............................. به امضاي طرفین رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد آن، منوط به

 تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. در صورتی که در قوانین و مقررات مربوط به معامالت برخط، تغییراتی حاصل شود که تغییر در شرایط و مفاد قرارداد حاضر را

 ایجاب نماید، تغییرات مذکور، بدون نیاز به توافق ثانوي جزء الینفک این قرارداد خواهد بود.
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