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 ( Onlineخدمات معامالت بر خط اوراق بهادار ) قرارداد استفاده از  

 مقدمه

  5993 ثبت شماره به( خاص یسهام)بانک آینده  یکارگزار  شرکت نیب  قرارداد نیا  برخط«، معامالت ییاجرا دستورالعمل» 14 ماده یاجرا  در. 1

  ، تهران  ینشان)به سمت رئیس هیات مدیره( به    آقای ابراهیم آقاپور )به سمت مدیرعامل( و    غالم عباس ترابیآقای    یندگینما  با  10760335630  یمل  شناسه  و

ولنجک  پالک    ،خیابان  بیستم،  خیابان  از    ی نترنتیا  تیسا  ینشان  و  021-42764000  تلفن  شماره  1985746353  یکدپست  54باالتر 

 www.babc.ir  شرح   به  گر،ید  طرف  از  ری ز  جدول  در   مندرج  مشخصات  با  «یمشتر »  و  طرف،   کی  از  شودی م  دهی نام  کارگزار«»  پس  نیا  از  که  

   :دیگرد  منعقد  لیذ  مواد

 :ایرانی حقیقی  اشخاص(  الف

: 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 کد و نام  : یبانک حساب  شماره   

:پستیو کد منزل آدرس  

: کار محل آدرس  

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

خانوادگی:                                                              کد ملی: نام و نام  

: شهر کد با منزل تلفن  شمارهشماره تلفن همراه:                                                                  

 آدرس و کدپستی:

 :ین اص حقوقی ایراب( اشخ 

: نام  :یحقوق ت یشخص نوع    

:ثبت شماره :ثبت محل   

: یبورس  کد : یمل شناسه    

:یمرکز دفتر تلفن  شماره :یمرکز دفتر فاکس  شماره   

: مجاز امضاء صاحبان   نیآخر  سمت  و یخانوادگنام نام،   

:سمت                                     یآقا / خانم -1  

:سمت                                     یآقا / خانم -1  

   :یرسم  روزنامه خی تار و شماره

13مورخ    /    /                    شماره     ی رسم  روزنامه  

: بانک کد و نام  : یبانک حساب  شماره   

:یکیالکترون  پست آدرس  

:و کد پستی ی مرکز دفتر آدرس  

نماینده/امضا و اثر انگشت مشتری  
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 (:حقوقی/حقیقی)  خارجی  اشخاص(  ج 

: نام  : تیتابع   

:ثبت شماره  / پاسپورت شماره  

 
: یخارج گذار هیسرما  شماره  

:یمرکز  دفتر تلفن شماره  /کار محل  تلفن  شماره  

 
: بانک کد و نام   

: یبانک حساب  شماره :یکیالکترون  پست آدرس   

:و کد پستی رانیا  در یمرکز دفتر آدرس / کار محل آدرس  

 

: کشور از  خارج   در یمرکز دفتر آدرس / کار محل آدرس  

 

 د.انشده ده ینام  کانون«» اختصاراً بهادار اوراق  و بورس  کارگزاران کانون و  «سازمان»بورس و اوراق بهادار اختصاراً   سازمان قرارداد   نی ا در. 2

  حاضر  قرارداد  در  میمفاه  همان   به  آن  در  شدهفی تعر  اصطالحات و  شودیم  دهینام  دستورالعمل«»  اختصاراً  برخط« معامالت  ییاجرا  دستورالعمل »  قرارداد  نی ا  در.  3

 .اندرفته کار   به

 است. دستورالعمل اجرایی معامالت برخط 9موضوع بند   گر«»کارگزار یا کارگزار/معامله»کارگزار« در این قرارداد، منظور از . 4

و فعاالن آن در این قرارداد »مقررات«    هادار در خصوص بازار سرمایه. کلیه مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق ب5

 شود.  نامیده می

  برخط   رساختیز»گیرد از قبیل  زیرساخت برخطی که امور مربوط به پیش از انجام معامله، حین انجام معامله و پس از انجام معامله از طریق آن صورت می.  6

  ن ی ا  در   ، برخط  معامالت اجرایی    دستورالعمل   1ماده    5و    4  هایموضوع بند«  گراملهمع  واسطه   بدون   سفارش  ارسال  برخط  »زیرساخت  یاسفارش«    ثبت  و   دریافت

 .شودیم دهینام »سامانه« قرارداد

 ضوع قراردادمو (1ماده  

ایران، بورس کاالی ایران و  بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس  در  از طریق سامانه   کارگزار  (online)استفاده از خدمات برخط قرارداد عبارت است از   ن یا  موضوع 

 بورس انرژی ایران 

 مدت قرارداد(  2ماده  

  این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد.

 کارگزارقوق و تعهدات  ح(  3ماده  

  مشتری  اختیار  در  قرارداد  امضای  از  پسظرف حداکثر یک هفته  ،  های زیریکی از شیوهرا از طریق  ه  سامان  از  استفاده  عبور  رمز  و  یکاربر  نام  باید  کارگزار .1

 : گردد آغاز  خدمات ستفاده ازا  و دهد  قراریا نماینده قانونی وی )ولی یا قیم( حقیقی 

 ؛ )رمز چاپ(  یچاپ  صورت به الف.  

 شده مشتری در مقدمه قرارداد؛ ثبت یا شماره همراه    سجام  سامانه در  یمشتر شده ثبت همراه   شماره  به از طریق پیام کوتاه    ارسالب.         

 شده توسط مشتری در زمان ثبت نام اولیه برای دسترسی به سامانه. ج. تایید رمز عبور تعیین
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نماینده    اختیار  در  قرارداد  امضای  از   پسظرف حداکثر یک هفته  های زیر،  ه را از طریق یکی از شیوهسامان   از  استفاده  عبور  رمز  و  یکاربر  نام  باید  کارگزار .2

 :گردد آغاز خدمات  ستفاده از ا و  دهد قرارحقوقی   مشتریتوسط صاحبان امضای مجاز  شده معرفی

 ؛ )رمز چاپ(  یچاپ  صورت به الف.  

 ؛ ارسالی توسط صاحبان امضای مجازکتبی نامه  معرفی در ی مشترنماینده   شدهثبت همراه  شماره  بهاز طریق پیام کوتاه  ارسالب. 

 شده توسط مشتری در زمان ثبت نام اولیه برای دسترسی به سامانه. تعیینج. تایید رمز عبور 

وظف است نتیجه  همچنین کارگزار م  .است  سامانه  در  وی  به  ارسالی  و   مشتری  از  دریافتی  هایتراکنش  سوابق  هیکل  نگهداری  و  ثبت  به  متعهد  کارگزار .3

 شده توسط مشتری در سامانه را به وی نمایش دهد. اجرای سفارشات ثبت

ای  تواند اقدامات پیشگیرانهمیمنصفانه بودن بازار، کارگزار   یا ایجاد مخاطره در شفافیت و  نی مبنی بر نقض قوانین و مقرراتدر صورت وجود شواهد و قرائ  .4

  وارده   خسارات  قبال  در  مسئولیتی  کارگزار  ها، محدودیت  این  اعمال  صورت  در.  عمل آورد  های آنها به محدودکردن دسترسی مشتریان یا سفارشاز قبیل  

 . داشت نخواهد ی به مشتر

بورس    یا   اعالم سازمان  یا   مرتبط  مقررات   و   قوانین   به   مستند  د یبا   کارگزار توسط    سامانه   به   ی و  یدسترس  ای   مشتری  معامالت   بر   محدودیت   هرگونه   اعمال .5

  موضوع   ت یمحدود  گونه   هر  اعمال  صورت   در .  داشت  نخواهد  یبه مشتر  وارده   خسارات  قبال  در  مسئولیتی  کارگزار  ها،محدودیت  این  اعمال  صورت  در.  باشد

 .است قرارداد  نیا  در مندرج  ی هاروش  با  مطابق یمشتر به  یرسان اطالع به موظف  کارگزار  ماده، ن یا

  حسب  و  دی نما  اعالم  یمشتر  به  خود  یرسم  یتارنما  قی طر  از   را  خدمات  ارائه  ی چگونگ  و  فراهم  را  سامانه  یبان یپشت  خدمات  هئارا  امکان   است  موظف  کارگزار .6

 . کند اقدام مشکل رفع  جهت   یمشتر درخواست

  کارگزار   ن یهمچن.  دینما   سلب   یمشتر  از   را   شدهثبت  ی هاسفارش  شی رای و  ا ی  حذف  امکان   کند، یم  جابی ا  یمقررات  ف یتکال  که   یزمان   در  است   موظف   کارگزار  .7

  مربوطه  مستندات  و  ل یدال  ینگهدار  به  موظف   صورت   ن ی ا  در   و  دارد   مقررات  و  ن یقوان   چارچوب   در  را  یمشتر  توسط  شده  وارد   یهاسفارش  حذف   اریاخت

 . است  یمشتر به ل یدال همراه  به   موضوع اعالم به   موظف کارگزار مورد دو هر در . است

 .ددار نگه محرمانه  را مشتریمربوط به  اطالعات و ها هداد است  متعهد کارگزار .8

 .دهد قرار  صالحیذ مراجع  ریسا   ای  سازمان  اریاخت  در را  ان ی مشتر اطالعات  موجود، مقررات و نیقوان تی رعا  با است  مجاز ی کارگزار: تبصره

  در و دهد قرار یو اریاخت در  را یمشتر معامالت و هاسفارش سوابق و  دیخر  قدرت حساب، تیوضع اتیئ جز  همواره ،سامانه قیطر  از است متعهد کارگزار .9

 .  دینما   اقدام یو به  یبررس جه ینت  اعالم و موضوع یبررس  به  نسبت وقت اسرع در  ، یمشتر یسو  از رت ی مغا اعالم صورت

  و   است  اختالل  وقوع  از  قبل  یمشتر   به  یرسان اطالع  به  موظف  کارگزار  ، ینیب شیپ  قابل  موارد  در  سامانه  به  یدسترس  در   اختالل  گونه  هر  وقوع  صورت  در .10

 . دینما  اقدام یمشتر به  یرساناطالع  به نسبت اختالل وقوع از پس بالفاصله   دی با ینیب شیپ رقابل یغ موارد در

 : برساند یمشتر اطالع  به خود یرسم ی تارنما ا ی  سامانه ق یطر  از را  ریز  موارد  است   موظف کارگزار .11

 نسخه؛  هر  از استفاده  یراهنما  و سامانه  یهانسخه ستیل •

 (؛ سازمان   مقررات مطابق)  آن ی هازمان مدت و وجوه  برداشت و ز یوار  یهاهیرو •

 سامانه؛   از  استفاده مخاطرات •

 باشد؛  موثر  سامانه به   یمشتر ی دسترس بر که  کارگزار  تیمحروم ای  ق یتعل مجوز، اتمام  زمان در هاسفارش ت یر یمد  نحوه  مورد در الزم اطالعات  •

 باشد؛  داشته  وجود  سامانه  در ی اختالل  که یزمان  در  دی جد سفارش ثبت و شده ثبت یهاسفارش حذف ا ی  شی رای و یبرا  ییهاهیرو •

 

 .برخط  معامالت انجام  خصوص در سازمان  توسط یابالغ  یهاتی محدود و د یجد  مقررات  و ن یقوان  •

   .ندارداز طریق سامانه از جمله انجام معامالت برخط  یمشتر  توسط ناشی از اقدامات انجام شده ان ی ز  ای  سود  قبال در مسئولیتی کارگزار .12

 امضا و اثر انگشت مشتری/نماینده
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نمی .13 را از مشتری دریافت  از طریق سامانه وجهی  ارائه خدمات برخط  بابت  بنابراین  کارگزار  قراردادنماید  ارائه    امضای این  برای کارگزار جهت  تکلیفی 

دلیل، دسترسی به سامانه  سامانه بنا به هر در چنانچه در نتیجه قطعی، کندی یا بروز اختالل  و  دکن ایجاد نمی از طریق سامانهبه مشتری   خدمات برخط

 سامانه نخواهد  در  های وارده به مشتری در نتیجه قطعی، کندی یا بروز اختالل  نباشد، کارگزار مسئول جبران خسارت  ممکن  یا استفاده از آن برای مشتری

 

  11ا طبق رویه اعالمی کارگزار بر اساس بند  ی   به کارگزار   تواند با مراجعه حضوری مشتری می،  سامانهدر  بود و در صورت قطعی، کندی یا بروز اختالل  

 اقدام نماید. د یجد  سفارش  ثبت  یا  شدهثبت یهاسفارش حذف ا ی  شی رای واین ماده، نسبت به 

 دات مشتری عه ت و حقوق ( 4ماده 

 .نماید ه ئ ارا   کارگزار  به  باشد  الزم که یزمان  هر  در مربوطه  مقررات و ن یقوان  مطابق مشتری باید اطالعات و مستندات الزم را جهت احراز هویت  .1

 . دهد رییتغدر اولین دفعه ورود به سامانه را    گیردیقرار م وی ار یکارگزار در اخت توسط که یعبور رمز مشتری مکلف است  .2

مبتنی بر اطالعات نهانی خودداری    التمعامبازار و    یکاردستکه منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله    اقدامونه  گاز انجام هر   کندمشتری تعهد می .3

 .نماید

و   هابرداشت و زهای وار یتمام ، انجام معامله، فروش و دی خر یهاسفارش ثبت ،سامانه  از استفاده قرارداد، نی ا یاجرا مراحل یتمام در است متعهد یمشتر .4

  شرایط اعالمیو    صالح یذ  مراجع  ری سا  و  سازمان  توسط  یابالغ  الزامات   و  مقررات  و  ن یقوان   هیکل  ،پس از انجام معامله  اقدامات مربوط به پیش یا  تمامی

  قرارداد   نی ا  مفاد  و  مقررات  و  نیقوان   ت یرعا   عدم  جهینت  دراست که    ییهاخسارت  هیکل  جبرانمسئول    یدر هر حال مشتر  .دینما   تی رعا  را  کارگزار  توسط

 .شود  حادث یو توسط

  از   صرفاً  ی مشتر  به  پرداخت   هرگونه.  دی نما  ی معرف  وجوه  افتی در  جهت   کند، یم  اعالم  کارگزار   که   ی بانک  در   خود  نام  به   یبانک  حساب  شماره  دی با  یمشتر .5

 .است  ریپذامکان ادشدهی  حساب  به وجه زی وار قیطر

  عبور  رمز  یا  و  کاربری  نام  طریق  از  کهو ضرر و زیان حاصله    معامله  هرگونه   انجام   مسئولیت  نیز   و  کاربری  نام  و  عبور   رمز   از  حفاظت  و  استفاده   مسئولیت .6

 . است مشتری عهده  بر   گیرد،می صورت مشتری

بیانیهپذیرش یا امضای تعهدنامه)نظیر تأیید،    پس از انجام معاملهیا  پیش، حین    یندهایآفر  اقداماتی که درکلیه    و  ها، معامالتتمامی سفارش .7 ها،  ها، 

شده، درخواست تسویه نقدی  ها، معامالت انجامها، واریز وجه به حساب کارگزار، درخواست دریافت وجه از کارگزار، ثبت، ویرایش و حذف سفارشاطالعیه

تعیین باربری و مقصد    مور تسویه، صدور حواله و تحویل کاال،یا تسویه فیزیکی در اوراق مشتقه، بارگذاری کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز جهت انجام ا

از طریق سامانه و با  و ...( یر در تحویل کاال خیر در تحویل کاال، درخواست تحویل کاال با تأخیر، درخواست انفساخ قرارداد به دلیل تأخاعالم تأ حمل کاال،

ها،  تواند سفارشوان نمیو مشتری تحت هیچ عنمشتری است  توسط شخص    اقدام منزله  ، به  گیردمی  صورت مشتری    عبور  رمز   و   کاربری  نام استفاده از  

از طریق    گرفتهانجام  اقدام  گونهیا هر   انجام معامله را انکار نماید یا ثبت سفارش،  سامانه  شده از طریق  انجام  اقداماتهیچ یک از  به طور کلی    یا   معامالت

 سامانه را به شخص دیگری منتسب نماید.

شود،  وی در سامانه بارگذاری میکه با استفاده از نام کاربری و رمز عبور    را  و مدارکی  ، اسنادکلیه اطالعات شتری با امضا ذیل این قرارداد صحت و اصالت  م .8

غیرواقعی یا ارائه اطالعات به نحو غیرصحیح    و مدارک  اسنادبارگذاری    ی از های کیفری و حقوقی ناشئولیتکلیه تبعات و مسدر هر حال  .  نمایدتأیید می

 تماماً بر عهده مشتری خواهد بود.، در سامانه

  در . ندهد قرار ثالث اشخاص اریاخت در را( مصرف  کباری  رمز ،رعبو رمز ،ی کاربر نام جمله  از)  سامانه در خود  تیهو احراز اطالعات گرددیم متعهد یمشتر .9

 .بود خواهد   یمشتر عهده بر امر  نی ا از  ی ناش  تی ولئمس هرگونه صورتنیا ریغ

ارسال    ه به سامانیا بورس  های اعالمی توسط سازمان  های خرید و فروش روزانة خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقفمشتری متعهد است سفارش .10

 .کند

 .گیردرا بر عهده می سامانهنادرست از   یهتبعات ناشی از استفاد و هامسئولیت هیکلمشتری  .11

 د.ای نم دسترسی مشتری را غیرفعال  تواند می کارگزار، از طریق سامانهمتوالی   روز  90مشتری به مدت  انجام معامله توسط ر صورت عدم  د .12

افزارهای ضد ویروس مناسب، محافظت از  افزاری و محافظت از اطالعات از جمله استفاده از نرمافزاری و نرمشود، اصول امنیت سختمشتری متعهد می .13

 .، رعایت نمایدهای غیرمجاز به سامانهمنظور جلوگیری از دسترسی  را به  کارگزارها، کدهای رمزی و کلیه اطالعات دریافتی از شناسه کاربر، کلیدواژه

نماینده/امضا و اثر انگشت مشتری  
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 .استو کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات از طریق سامانه  شده ت انجاممعامالکلیه  وه مشتری متعهد به پرداخت وج .14

  کارگزار را فوراً به    موضوع   های( بانکی خود،)حساب  یا   نام کابری و رمز عبورهرگونه سرقت یا استفاده غیرمجاز از    در صورت وقوع   است  مکلف مشتری   .15

 .دده اطالع 

 

 

  توسط   ی رتجاریغ  ای   ی تجار  یبردار بهره گونه  هر  منظور   به  جمله از  لیدل  هر  به  آن   به  ی دسترس  نحوه   و  سامانه   در گونه دخل و تصرفمشتری مجاز به هیچ .16

 . کند واگذار یگرید شخص به را  خدمات  ن یا  از استفاده حق  تواندینم  و ستین   یگری د واسطه به   ای  خود

 .است  برخوردارنماید که از دانش کافی در خصوص قوانین و مقررات معامالتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه  مشتری اقرار می .17

  ی حضور  مراجعه   حداقل)  سفارش  ارسال   و   ثبت  ی برا  کارگزار   توسط  شدهاعالم  ن یگز یجا   یهاراه  از   ،سامانه  در  اختالل  صورت  در  گردد یم  متعهد   یمشتر .18

 .دی نما  استفاده(  یکارگزار  به

   اهقابلیت استناد داده پیام(  5  هماد

های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی که با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب مفاد این قرارداد ایجاد و نگهداری شده است  ها و سوابق کلیة تراکنشپیامداده

ها، اطالعات  پیاموص این سوابق و دادهو مشتری در خص  کارگزار. در صورت بروز اختالف بین استدر حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی 

 .االتباع است، معتبر و برای طرفین الزمسامانهمندرج در  

 (قاهره)قوه    ماژور  فورس(  6  ماده

به واسطه    یبخش  ایتمام    یگاه اجرا  هر و غ  رقابلیغ  ی امر خارج  کی از قرارداد  مسئول جبران    کارگزارافتد،    ریبه تأخ  ای شود    رممکنیغ  ،ینیب شیپ  رقابلیرفع 

  یخود در اسرع وقت مراتب را به مشتر  ینترنتیا   ت یسا   قی مکلف است از طر  کارگزار   صورت   ن ی ا  در .  ستین   قرارداد  یاجرا  در  ر یتأخ  ای از عدم اجرا    یخسارات ناش

 اطالع دهد.

 کارگزار و یمشتر  نیب   ارتباط  یبرقرار  نحوه(  7  ماده

به انتخاب    ری از طرق ز  یکی  بهو مکاتبات    هایرسان اطالع  هی کلاست،    یبه مشتر  یرسان دستورالعمل ملزم به اطالع  ایقرارداد    نی که کارگزار بر اساس ا  یموارد  در

 :گرددیم انجام  مشتری

 )صرفاً در خصوص مشتریان حقیقی(  شده مشتری در مقدمه این قرارداددرج لیموبا  شماره به امک یپ ارسال         

 شده مشتری در مقدمه این قرارداد درج یکیالکترون  پست  به ارسال      

 ه      سامان  در  اعالم      

 کارگزار  ینترنتیا  تی سا در  اعالم      

  خواهد   معتبر  یشده توسط مشترانتخاب  یهااز روش  کی هر    قی از طر  یرسان اطالع  د،ی فوق را انتخاب نما  یهااز روش  یک یاز    شیب   یکه مشتر  یصورت  در:  تبصره

 .بود

   انحالل قرارداد (8ماده  

 :گرددیم منفسخ  قرارداد ر یز  موارد در -1

 صالح اعالم مراجع ذی ا تخلف مشتری از قوانین و مقررات مربوطه و ب  -

 کارگزار ماه یا لغو مجوز  یکتعلیق به مدت بیش از   -

 .داشت خواهند  شیپ  روز سه از  یکتب اعالم با  رافسخ قرارداد   اریدر هر زمان اخت ن یاز طرف ک ی  هر -2

 فسخ به طرف مقابل است.  خی تار قیبا ذکر دق  مراتب یکتب اعالم   به  موظف نیطرف از ک ی  هر قرارداد  فسخ با همزمان : 1 تبصره

 . دینما   اقدامتسویة کلیة دیون و تعهدات ناشی از معامالت برخط  به   نسبت  فوراًمکلف است  یمشتر، انفساخ قرارداد ای : در صورت فسخ 2 تبصره

نماینده/امضا و اثر انگشت مشتری  
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 اتاختالففصل   وحل (  9ماده  

  اختالف   حل  مورد  در   بهادار  اوراق  بازار   قانون  37  و   36  مواد   در  مقرر  باتیترت  قرارداد،  نیا   از   ی بخش  ای   تمام  مفاد  یاجرا  ا ی  ریتفس  در  اختالف  بروز  صورت   در 

 .است  االجراالزم

 نیطرف  تماس  اطالعات و  یقانون   اقامتگاه(  10ماده  

 

 

 

و   ینشان و اطالعات تماس موظف است    ینشان  رییتغ صورت  در نیطرف از ک ی هر.  است شده ذکر قرارداد مقدمه در که است همان نی طرف تماس اطالعات و ینشان 

به طرف د  ر ییروز پس از تغ  7خود را ظرف مدت حداکثر    دی اطالعات تماس جد  اعالم نشده،    د ی و اطالعات تماس جد  یکه نشان  یزمان   تااطالع دهد.    گر ی کتباً 

 .  شودیانجام م یاطالعات تماس قبل قی ارتباط از طر  یو برقرار ارسال یقبل  یمکاتبات به نشان 

 . بود  خواهد یمشتر به   آن اعالم   منزله به کارگزار ینترنتیا ت یسا   یرو بر کارگزار   دیجد  تماس  اطالعات و ی نشان  اعالم: تبصره

  با   نی طرف  ازیک  و هر    دیرس  نیطرف  ی... به امضا...............  خی شد و در تار  میتبصره، در دو نسخه که هر دو اعتبار واحد دارند، تنظ  5و    ماده  10  این قرارداد در

   .دینما یم اقرار  خود  نسخه افت ی در به  مقابل، طرف نسخه یامضا

 مهر و  امضای تایید کننده شرکت کارگزاری: امضا و اثر انگشت مشتری 
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 تعهدنامه استفاده از خدمات دسترسی به معامالت بر خط  

 

 ..................................................                                 به شماره شناسنامه ............................... فرزند ............................... اینجانب ........... 

 .................................. .........................صادره از   ........................................  متولد     ................................................ کدملی 

 ......................... به شماره ملی ............................................... که اصالتاً/ به عنوان نماینده  قانونی )ولی/ قیم/ وصی( آقای / خانم ............................

 نمایم: متقاضی استفاده از خدمات دسترسی به معامالت بر خط هستم، اقرار و تعهد می

 باشم. دانش الزم درخصوص فرآیند ورود سفارش از طریق زیرساخت دسترسی بر خط بازار را دارا می -1

 باشم.مهارت الزم درخصوص معامله اوراق بهادار را دارا می -2

 باشم. دانش الزم درخصوص قوانین و مقرارت مرتبط با معامله اوراق بهادار را دارا می -3

 باشم.مشمول هیچگونه حکم منع معامالتی که توسط سازمان یا سایر مراجع ذیصالح اعالم شده باشد، نمی -4

 نمایم از انجام معامالت مبتنی بر اطالعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و درمقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.میتعهد  -5

ابل  نمایم از ایجاد اخالل یا هرگونه اقدام به اخالل )سوءاستفاده( در سامانه معامالت و زیرساخت دسترسی بر خط عضو خودداری نموده و در مق تعهد می  -6

 مراجع قانونی پاسخگو باشم. 

وکیل یا غیره  امکانات استفاده از خدمات دسترسی بر خط بازار اختصاص یافته به اینجانب را در اختیار هیچ فرد دیگری تحت هر عنوان از قبیل نماینده،    -7

اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به معامله  پذیرم و به هر شخص دیگری  قرار نداده و در هر صورت مسئولیت کلیه معامالت انجام شده را می

 نماید. 

الف واقع و  مسئولیت صحت موارد مندرج در قرارداد استفاده از خدمات معامالت بر خط اوراق بهادار بر عهده اینجانب بوده و در صورت ارایه اطالعات خ  -8

 باشد.هده اینجانب میمستندات جعلی، مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آن نیز برع

 مهر و  امضای تایید کننده شرکت کارگزاری: امضا و اثر انگشت مشتری 

 

 

 

 


