
بانک آینده





ن
را

 ای
ی

اال
 ک

س
ور

ت ب
رک

ش
ی 

الت
وک

ی 
ها

ساب
ح

ه 
یژ

 و
ت

ما
خد

ز 
ه ا

اد
تف

س
ت ا

س
وا

خ
در

ی
یق

حق
ص 

 به شماره شناسنامه: کد ملی:شخ

 سرکار خانم / جناب آقای : فرزند:

 مقیم:

 تلفن:

 تاریخ تولد: محل تولد:

 به آدرس:

ی
وق

حق
ص 

شخ

 به شماره ثبت: شرکت:

 تلفن: به آدرس:

 تاریخ ثبت: محل ثبت: شناسه ملی:

 به شماره ثبت: شرکت:

 تلفن: به آدرس:

 تاریخ ثبت: محل ثبت:

4146538361999

*درخواست استفاده از خدمات ویژه حساب های وکالتی مربوط به معامالت بورس کاالی ایران*

 بانک ملت شعبه :                                                                                                                                    تاریخ :

 باسالم؛ بدینوسیله                                                                                                                                   شماره :

که دارنده حساب متمرکز شماره ............................................................................. نزد آن بانک محترم می باشد، از سوی این شرکت جهت دریافت خدمات ویژه

حسابهای وکالتی مربوط به معامالت بورس کاالی ایران، معرفی می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تایید حساب و ثبت آن در سامانه

بانکداری متمرکز اقدام نمایند

شماره حساب کارگزار:                                                                      کدکارگزاری :

امضا و مهر شرکت کارگزاریتوجه : مهر و امضای شرکت کارگزاری در محل مربوطه در زمان مراجعه مشتری به شعبه الزامی است.

*شرایط و مقررات استفاده از خدمات ویژه حساب های وکالتی مربوط به معامالت بورس کاالی ایران*

با اقرار به اینکه تمامی شرایط و ضوابط  ............................................ اینجانب   (1 

مربوط به انجام معامالت الکترونیکی بورس را مطالعه و درک نموده و ملزم به اجرای

آن می باشم. از بانک درخواست می نمایم که با توجه به سایر شرایط مندرج در این

فرم ضمن فعال سازی خدمات ویژه مزبور امکان انسداد مبلغ، رفع انسداد و برداشت

از حساب شماره ................................ و همچنین اخذ گزارش های مورد نیاز توسط

شرکت بورس کاالی ایران را فراهم نماید.

2) صاحب حساب ملزم می باشد، گزارش فعال سازی خدمات ویژه مربوط به

معامالت بورس کاالی ایران را که توسط بانک مهر و امضا شده است به شرکت

کارگزاری ارائه تا نسبت به فعال سازی خدمات مزبور اقدام گردد.

3) انجام هرگونه عملیات بانکی بر روی حساب مذکور، طبق قوانین و مقررات مربوطه

همچنان به قوت خود باقی می باشد.

( از قبیل انقضای مدت شرایط 4) هرگونه تغییر در شرایط برداشت از حساب مذکور

برداشت، تغییر مدیران یا صاحبان حق برداشت از حساب اشخاص حقوقی و ....) طی

دوره زمانی ثبت سفارش خرید تا زمان برداشت وجه از حساب، مانع از انجام حواله

بانکی از حساب مشتری به حساب شرکت بورس کاالی ایران نمی شود.

 5) چنانچه صاحب حساب از انجام سفارش خرید منصرف شود، باید یا قبل از

انجام معامله نسبت به اعالم انصراف خود به نحو مقتضی به شرکت کارگزاری

اقدام نماید. بدیهی است حواله صادره غیرقابل برداشت بوده و صاحب حساب حق

هرگونه ادعا و اعتراضی را نسبت به بانک در خصوص آن از خود سلب می نماید.

6) در صورت تشخیص بانک مبنی بر سواستفاده و با به کارگیری خدمات مزبور در

جهت غیر قانونی، بانک مخبر است به صورت یکجانبه نسبت به غیرفعال سازی آن

و در صورت لزوم اقامه دعوا اقدام کرده و صاحب حساب حق هرگونه اعتراضی را از

خود سلب می نماید.

7) انجام هرگونه اصالح یا تغییر در مندرجات این فرم و یا غیرفعال نمودن خدمات

مزبور، صرفا از طریق شعبه افتتاح کننده حساب ، پس از اخذ درخواست کتبی

صاحب حساب و به شرط عدم وجود مبلغ مسدودی توسط شرکت بورس کاالی

ایران ، امکان پذیر می باشد.

8) پذیرش این درخواست از جانب بانک به هیچ وجه محدودکننده اختیارات بانک

در به کارگیری سایر قوانین و مقررات مربوطه در صورت لزوم نمی باشد.

تاریخ و امضای صاحب حساب/مهر شرکت 
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