قرارداد خرید و فروش الکترونیکی اوراق بهادار

تاریخ.................... :
شماره.................. :

در اجرای ماده  24آئیننامه «معامالت در بورس اوراق بهادار تهران» این قرارداد بین شررت تارگزاری بانک آینده (سرهامی خاص) به شرماره ثب  5993و شرناسره
ملی  10760335630با نمایندگی آقای غالم عباس ترابی (به سرم مدیرعام)) و آقای ابرایی آقاوور (به سرم رئی

خیابان بیسرت  ،وال

 54تدوسرتی  1985746353شرماره تلفن  021-42764000و نشرانی سرای

ییات مدیره) به نشرانی تهران ،خیابان ولنجک ،باالتر از

اینترنتی  www.babc.irته از این و

«تارگزار» نامیده

میشود از یک طرف ،و «مشتری» با مشخصات مندرج در جدول زیر از طرف دیگر ،به شرح مواد ذی) منعقد گردید:
نام و نام خانوادگی:

جنسی  :زن 

تد بورسی:

نام ودر:

شماره شناسنامه:

تد ملی:

شماره تلفن یمراه:

شماره تلفن منزل با تد شهر:

مرد 

مشخصات نماینده قانونی( :در مواردی ته مشتری دارای ولی یا قی اس این قسم تکمی) و قرارداد توسط ولی یا قی امضا میشود)
نام و نام خانوادگی:

تد ملی:

ماده  :1موضوع قرارداد
توافق تارگزاری و مشتری جه خرید یا فروش اوراق بهادار برای مشتری براساس سفارشیایی ته مشتری به صورت الکترونیکی برای تارگزاری ارسال میتند.
ماده  :2مدت قرارداد
مدت قرارداد از تاریخ امضراء آن یک سرال اسر ته با نظر تارگزاری تمدید میگردد و با انصرراف یر یک از طرفین به صرورت اعالم الکترونیکی یا تتبی آن به طرف
مقاب) قاب) فسخ میباشد.
ماده  : 3تعهدات تارگزار
 -3-1تارگزار ظرف  48سرراع (روز تاری) و از امضررای این قرارداد ،نام تاربر و رمز عبور برای ورود به سررای اینترنتی تارگزاری را در اختیار مشررتری قرار
میدید ،مسروولی فف و مراقب از نام تاربری و رمز عبور بر عهده مشرتری اسر  .در صرورت افشرای نام تاربری و رمز عبور ،مشرتری باید مراتا را به تارگزاری
اطالع داده و تقاضررای صرردور رمز جدید نماید .تا زمانی ته این امر توسررط مشررتری اعالم نشررده ،تارگزاری باب انجام دسررتوراتی ته از آن نام تاربری و رمز عبور
دریاف میتند ،ییچ مسوولیتی ندارد.
 -3-2در صورت تقاضای مشتری به تغییر نام تاربری ،تارگزاری نام تاربری قبلی را ابطال و نام تاربری جدیدی را در اختیار مشتری قرار میدید.
 -3-3در یر مورد ته تارگزاری الزم بداند تغییر نام تاربری و رمز عبور را اعمال و مراتا را بالفاصله به اطالع مشتری میرساند.
 -3-4در صرورت انجام معامله ،تارگزاری فداق) در وایان یر یفته ،گزارشری از صرورت وضرعی معامالت مشرتری ،شرام) معامالت انجام شرده ،وجوه دریافتی و
ورداختی و نیز سفارشیای اجرا نشده خرید و فروش را به طور الکترونیکی برای مشتری ارسال مینماید.
 -3-5تارگزاری میباید صرورت وضرعی فسرام مشرتری را فداتظر ظرف  24سراع (روز تاری) بعد از وایان روزی ته معامله برای مشرتری انجام میشرود ،در
اختیار وی قرار دید.
 -3-6تارگزاری و از دریاف سرفارش خرید یا فروش از مشرتری ،ویام وصرول سرفارش را برای مشرتری ارسرال مینماید ،در مواردی ته اجرای سرفارشیای خرید و
فروش به مشرتری برای تارگزاری غیرممکن باشرد ،تارگزاری می باید فداتظر ظرف یک روز تاری مراتا عدم امکان اجرای سرفارش و عل آن را به مشرتری اعالم
نماید.
 -3-7تارگزاری موظف اس داده ویامیای دریافتی از مشتری و داده ویامیای ارسالی به مشتری را در سامانه اطالعاتی خود ثب و نگهداری نماید .در صورت بروز
اختالف بین تارگزاری و مشرتری درخصروص موتوی داده ویامیا ،اطالعات مندرج در سرامانه اطالعاتی تارگزاری معتبر و برای طرفین الزماالتباع اسر مشرروب بر
اینکه این اطالعات با گزارشیای دورهای موضوع بند  4این ماده مغایر نباشد.
ماده  : 4تعهدات مشتری
 -4-1مشتری موظف اس فسام بانکی ریالی خود را جه واریز وجوه فاص) از فروش اوراق بهادار به شرح مندرج در بخش فرم مشخصات مشتری به تارگزاری
معرفی نماید.
 -4-2مشرررتری میباید گوایینامه موق اوراق بهادار خود را قب) از سرررفارش فروش در اختیار تارگزاری قرار دید وتارگزاری فقط مجاز به فروش اوراق بهاداری
اس ته گوایینامه موق آن را در اختیار دارد.
 -4-3مشتری گوایینامه موق اوراق بهاداری ته سفارش خرید مجدد آن را به تارگزاری میدید میباید بایستی در اختیار تارگزاری قرار داده باشد.
 -4-4سرفارشیای ارسرالی توسرط مشرتری به مدت  5روز تاری اعتبار دارد و در صرورت سریریشردن مهل یاد شرده ،سرفارش باط) میشرود .تغییر و اصرالح سرفارش
مشرتری فقط از طریق دسرتور ابطال سرفارش قبلی توسرط مشرتری ممکن اسر در صرورت دریاف دسرتور ابطال مشرتری طی سراعات انجام معامله ،تارگزاری ملزم به
اعمال دستور مشتری فداتظر در روز بعد اس .

ماده  :5شرایط قرارداد
امضاء مشتری  /نماینده
1

دسرتورالعم) اجرایی سرفارشیای الکترونیکی اوراق بهادار (مصروم  83/09/14ییأت مدیره سرازمان تارگزاران بورس اوراق بهادار) ته در سرای تارگزاری انعکاس
دارد برای طرفین این قرارداد الزماالجرا اس .
این قرارداد در  5ماده و در دو نسخه تنظی شد و در تاریخ انعقاد به امضاء طرفین رسید و یر نسخه فک وافد دارد.

امضا و اثر انگش مشتری

مهر و امضای تایید تننده شرت تارگزاری:

2

مهر و امضاء شرت تارگزاری

