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 : طرفین قرارداد:1ماده 

 شود:« نامیده میکارگزاریمشخصات زیر که از این پس در این قرارداد »  اب بانک آینده این قرارداد بین شرکت کارگزاری  

 5993شماره ثبت:   بانک آینده   نام عضو: شرکت کارگزاری  

 ساری محل ثبت:   1384/ 02/ 11تاریخ ثبت:  

 10760335630شناسه ملی:    10663شماره ثبت نزد سازمان بورس:  

 021- 22180514شماره نمابر دفتر مرکزی:   021- 42764000شماره تلفن دفتر مرکزی:   

 نام، نام خانوادگی و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز: 

 سمت: مدیرعامل     غالم عباس ترابی آقای   - 1

 هیات مدیره   رئیس سمت: ابراهیم آقاپور        آقای   - 2

 

 شماره و تاریخ روزنامه رسمی: 

 22218روزنامه رسمی شماره  

 1400/ 04/ 08مورخ:  

 آدرس دفتر مرکزی: تهران 

ـ پالک   خیابان ولنجک   54ـ باالتر از خیابان بیستم 

 1985746353کدپستی:  

 شود:قرارداد »مشتری« نامیده میو مشتری حقیقی با مشخصات زیر که از این پس در این  

 اشخاص حقیقی ایرانی:

:یخانوادگ نام  و نام      مرد                    : زن  تیجنس  

: یبورس  کد : پدر نام    

:شناسنامه شماره : یمل کد   

:همراه تلفن  شماره : شهر  کد با منزل تلفن  شماره   

: شهر  کد  با  کار محل  تلفن  شماره :یکیالکترون  پست آدرس   

بانک:  نام   نام شعبه: 

 نوع حساب: کد شعبه:

  شماره حساب: 

 شماره شبا: 

:و کدپستی منزل آدرس  

: کار محل آدرس  

شود( مشخصات نماینده قانونی: )در مواردی که مشتری دارای ولی یا قیم است این قسمت تکمیل و قرارداد توسط ولی یا قیم امضا می  

کد ملی:                                                خانوادگی:               نام و نام  

: شهر کد با منزل تلفن  شمارهشماره تلفن همراه:                                                                  

 آدرس و کدپستی:

 به شرح زیر منعقد گردید.

 : موضوع قرارداد2ماده  

ها و بازارهای خارج از بورس توســط  تلفنی مشــتری به منرور خرید و فرو  اوراق بهادار و کاال در بورسهای  ســفار موضــوع قرارداد عبارتســت از ثبت و اجرای  

 با استفاده از مرکز تماس کارگزاری )کال سنتر(کارگزاری  

 : مدت قرارداد3ماده 

می به طر  مقابل نسـبت به فسـخ آن اقدام نمایند. فسـخ  بخواهند میاین قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد. طرفین هر زمان    توانند با اطالع رـس

 قرارداد مانع از اجرای تعهداتی که قبل از آن اخذ شده است نخواهد بود.

 کارگزاری: حقوق و تعهدات 4ماده 
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ماره -4-1 ند.  می 021-42764000  های مرکز تماس کارگزاریتلفن  ـش مارهکارگزاری  باـش ت هرگونه تیییر در ـش می  موظف اـس ایت رـس های مزبور را از طریق ـس

 های مقتضی به اطالع مشتری برسند.المقدور سایر رو خود و حتی

 باشد.می16:30لیایت   8:30های تلفنی از طریق مرکز تماس روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت  زمان دریافت سفار  -4-2

ــتفاده از خدمات مرکز تماس کارگزاری را به صـــورت محرمانه و چاپی ظر  حداکهر یک هفته پس از امضـــای این  کارگزاری   -4-3 باید نام کاربر و رمز عبور اسـ

 اختیار مشتری قرار دهد و ارایة خدمات آغاز گردد.  درقرارداد،  

ــامانة جامع درخواســتکارگزاری  و در زمان متعار  توســط کاربر پاســخ وی  گردد  های مشــتری با مرکز تماس ثبت میکلیة تماس -4-4 های کارگزاری  وارد س

(OMS) امانة معامالتی قرار می مار  پی یری ـسگردیده و در نوبت اجرا در ـس تری اطالع داده  گیرد. ـش ط کاربر به مـش ده قبل از قعع مکالمه توـس فار  دریافت ـش

 شود.می

 نیز قابل اجرا خواهد بود.  PAMهای مشتری از طریق  ، کلیة تماسOMSبه جای   PAMتا زمان استفاده از  تبصره:

تری بتواند در هر لحره با  کارگزاری   -5-4 ت ترتیباتی اتخا  نماید تا مـش فار  خود معلع گردیده و در  مکلف اـس عیت ـس مار  پی یری، از آخرین وـض تفاده از ـش اـس

 صورت لزوم نسبت به ویرایش سفار  یا حذ  آن اقدام نماید.

روع،  ، تاریخ تماس، ـساعت ـشکارگزاریهای ـصوتی با مـشخـصات ـشماره تلفن مـشتری، نام کاربری مـشتری، مدت زمان انترار مکالمه، نام کاربر پاـسخ وی  فایل -6-4

 گردند.به صورت خودکار بای انی می  (OMS)پایان و مدت تماس و شماره سریال مربوطة ایجاد شده در 

های صـوتی با مشـخصـات موضـوع این ماده که در سـرور ضـبط مرکز تماس به صـورت خودکار بای انی  ، فایلOMSبه جای    PAMتا زمان اسـتفاده از  تبصـره:  

 شوند قابل استناد خواهند بود.می

ورت فاحش تعبیق ننماید،   -7-4 ات اعالمی توـسط وی به ـص تری با مـشخـص ورتی که ـصوت مـش باید از ارایة خدمات به وی امتناع نموده و به طرق  کارگزاری  در ـص

 الزم جهت حصول اطمینان از هویت مشتری را انجام دهد.های کنترلمتعار   

رو  مقتـضی در اختیار  مـشتری و عملیات انجام ـشده را در باز  زمانی مورد درخواـست، به  مکلف اـست حـسد درخواـست مـشتری، وـضعیت حـساب  کارگزاری   -8-4

 مشتری قرار دهد.

 : تعهدات مشتری:5ماده 

باشـــد.  می  ........................................................ ..........و .......... ........ ..........................................های مشـــتری جهت تماس با مرکز تماس کارگزاری .........شـــماره تلفن -1-5

 برساند.کارگزاری  های مزبور را از طریق مرکز تماس کارگزاری یا به صورت کتبی به اطالع  مشتری موظف است تیییر شماره

باشـد. در صـورت عدم تیییر، هرگونه  ماهه مییک  و سـایر کدهای دسـترسـی قابل تیییر خود در فواصـل زمانی حداکهر  ری متعهد به تیییر رمز عبور مشـت -2-5

 باشد.مسئولیت ناشی از افشای رمز عبور بر عهد  مشتری می

 .ارایه نمایدکارگزاری  مشتری باید اطالعات و مستندات الزم را جهت احراز هویت به  

واریز و از طریق مرکز تماس به اطالع  کارگزاری  های بانکی  های معامالت به یکی از حـسابوجوه مـشتری به منرور خرید اوراق بهادار و کاال و پرداخت هزینه -3-5

 .خواهد رسیدکارگزاری  

تری توـسط   -4-5 ل از فرو  اوراق بهادار و کاالی مـش تریکارگزاری  وجوه حاـص اب بانکی مـش ده در ماده   به حـس واریز و از طریق مرکز تماس به  قرارداد   1اعالم ـش

 .اطالع مشتری خواهد رسید

 باشد.مشتری متعهد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات می -5-5

 قرار دهد.کارگزاری  های موقت صادر  اوراق بهادار که قصد فرو  آنها را دارد، در اختیار  مشتری باید گواهینامه -6-5

 االجرا است.در مورد اشخاص حقوقی، کلیة تکالیف مذکور در این قرارداد نسبت به مشتری، برای نمایند  معرفی شده توسط شخص حقوقی نیز الزم -7-5

 یت طرفین:: حدود مسئول6ماده 

مله که دریافت  تنها دارند  نام کاربری و رمز عبور، مشـتری اسـت. مسـئولیت اسـتفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربری و نیز مسـئولیت انجام هرگونه معا -1-6

هایی است که در نتیجة عدم رعایت  ارتمشتری همچنین مسئول خس  باـشد.گیرد بر عهد  وی میـسفار  آن از طریق نام کاربری و یا رمز عبور مـشتری ـصورت می

یر کار عه تقـص تری ثابت نماید نام کاربری و رمز عبور وی به واـس ورتی که مـش ود. در ـص ط وی حاد  ـش یا کارمندان    یگزارقوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توـس

 رجوع نماید.  یت خسارات احتمالی وارده به کارگزارتواند جهت دریافآن توسط شخص دی ری مورد استفاده قرار گرفته مسئولیتی نداشته و می

باشـند اسـرار طر  دی ر را که برحسـد وظیفه در اجرای این قرارداد از آن معلع شـده یا در اختیار دارند بدون مجوز قانونی افشـا  مجاز نمی  طرفین قرارداد -2-6

 نمایند، م ر حسد درخواست مراجع  یصالح.

اوراق بهادار مـصوب ارکان  یـصالح بازار ـسرمایة ایران، را رعایت  طرفین قرارداد باید در اجرای موـضوع قرارداد کلیة قوانین و مقررات مربو  به انجام معامالت   -3-6

 کنند.

 ها:: قابلیت استناد داده پیام7ماده 

به وی که با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب مفاد این قرارداد ایجاد، ثبت و ن هداری  های دریافتی از مشــتری و ارســالی  ها و ســوابق کلیة تراکنشداده پیام

تناد در مراجع  یـصالح می ناد معتبر و قابل اـس ده اـست در حکم اـس ورت بروز اختال  بین  ـش د. در ـص وابق و داده پیامکارگزاری  باـش تری درخـصوص این ـس   ها،و مـش

 االتباع است.تبر و برای طرفین الزماطالعات ثبت شده در مرکز تماس، مع

 : بروز حواد  قهری:8ماده 

 نخواهد بود.کارگزاری  در صورت بروز حواد  قهری مسئولیتی متوجه  
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 : حل اختالفات:9ماده 

معامالت در این بازار، حل اختال  طرفین این قرارداد در صورت عدم حصول توافق از طریق مذاکره  باتوجه به حاکمیت قانون بازار اوراق بهادار بر اختالفات ناشی از 

 گیرد.صورت می 1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب   36فیمابین، معابق ماد  

 : سایر موارد:10ماده 

انی هر یک از طرفین قرارداد که در ماد  ) انی جدید خود را کتباه به طر  مقابل اطالع دهد. هرگونه    (1در ـصورتی که نـش  کر ـشده تیییر یابد، وی موظف اـست نـش

 شود.مراسالت که در ارتبا  با این قرارداد با پست سفارشی به آخرین نشانی اعالمی معابق این ماده ارسال شود، به منزلة ابالغ رسمی تلقی می

 : تیییر قرارداد11ماده 

ــتورالعمل اجرایی دریافت    این قرارداد با ــتناد به دس ــفار اس ــتفاده از مرکز تماس کارگزاری در س ــخة دوماده در   11های تلفنی با اس واحداالعتبار در تاریخ    نس

این قرارداد، منو  به تأیید  تحویل گردید. هرگونه تیییر در مفاد  مشـتری و یک نسـخه به  کارگزاری  ................... توسـط طرفین قرارداد منعقد شـد و یک نسـخه به  

های تلفنی با اـستفاده از مرکز تماس کارگزاری تیییراتی حاـصل  باـشد. در ـصورتی که در قوانین و مقررات مربو  به دریافت ـسفار ـسازمان بورس و اوراق بهادار می

 به توافق ثانوی جزء الینفک این قرارداد خواهد بود.شود که تیییر در شرایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاب نماید، تیییرات مذکور، بدون نیاز  

می فوق گواهی  موارد  ه  کلـی د  ایـی ـت ــمن  ضـ د  ه  اینجـاـن ـب و رمز ورود  اربری  ـک ام  ـن ــوراه  .............................. حضـ ت  ................................. و ســــاـع اریخ  ـت در  نمـایم 

 م.  ا.....................................شرکت کارگزاری بانک آینده را به صورت محرمانه دریافت نموده

 

 مهر و امضاء کارگزاری  مهر و  امضای تایید کننده شرکت کارگزاری: امضاء و اثر ان شت مشتری
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 پیو ست 

ماره تلفنبه اطالع می تری از ـش ورتی که مـش اند در ـص مارهرـس و در قرارداد  های اعالمی با تلفنهای خارج از ـش و های عـض خ وی عـض ل نماید. کاربر پاـس تماس حاـص

تری پ ادفی از مـش تورات وی، به طور تـص تری را قبل از گرفتن دـس لال امنیتی در ارتبا  با اطالعات ـشخـصی مـش رـسش نماید و در ـصورت  مکلف اـست یک تا پن  ـس

لاالت ام مند اـست ـس یعت آتی قرارداد اطالع دهد. لذا خواهـش تری جهت تعیین وـض می به مـش تباه قرارداد را معلق و مراتد را به طور رـس خ اـش نیتی مورد نرر را  پاـس

 معالعه و به دقت پاسخ دهید:

 »سلاالت امنیتی مشتریان« 

 نام میوه مورد عالقه شما چیست؟  (1

 رنگ مورد عالقه شما چیست؟  (2

 گل مورد عالقه شما چیست؟  (3

 رشته ورزشی مورد عالقه شما چیست؟  (4

 نام مادر شما چیست؟  (5

 فصل مورد عالقه شما چیست؟  (6

 نام پدر شما چیست؟  (7

 عالقه شما چیست؟ حیوان مورد  (8

 ؟ محل تولد پدر شما کجاست (9

 چند خواهر وبرادر دارید؟  (10

 

 مهر و  امضای تایید کننده شرکت کارگزاری: امضاء و اثر ان شت مشتری 

 

 

 

 

 

 


