کد فرم :
شماره سریال ............................................ :
تاریخ ........................................................... :

رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

فرم درخواست دریافت اعتبار خرید اوراق بهادار
اینجانب ............................................................................

و کد سهامداری ............................

به کد ملی

بر اساس دستورالعمل خرید اعتباری ،تقاضای دریافت اعتبار به مبلغ  .........................................................................................ریــــال از آن کـارگـزاری
محترم ،جهت انجام معامالت اوراق بهادار را دارد .
همچنین در راستای اجرای ماده  4دستورالعمل اعتباری مصوب سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،در صورت کسری ارزش حساب تضمین
اینجانب ،آن شرکت محترم برای تغییر ناظر و ایجاد محدودیت در کلیه سهام خریداری شده در آن شرکت محترم مختار می باشد .
همچنین اعالم می دارد که تضامین الزم (چک /سفته) به مبلغ  ...................................................................................................ریــــال در اختیار شرکت
کارگزاری سینا قرار می گیرد که کارگزاری می تواند در صورت عدم انجام تعهدات اینجانب و در صورت کاهش ارزش حساب تضمین نسبت به
وصول آن اقدام نماید .
ردیف

نام شرکت

نماد

تعداد

قیمت پایانی

ارزش سهم ( ریال )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
امضاء  ،مهر و اثر انگشت مشتری /صاحبین امضای مجاز :

صفحه  1از2

کد فرم :
شماره سریال ............................................ :
تاریخ ........................................................... :

رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

مدارک و مستندات مرتبط  ،از جناب آقای  /سرکار خانم  .................................................................. :به صورت کامل دریافت و در سیستم بارگذاری
گردید .
متصدی واحد پذیرش مشتریان  ،نام و نام خانوادگی  ................................................................ :تاریخ و امضاء :

با توجه به سامانه سکنا ،مشتری فوق دارای بدهی و یا تخلفات مالی نزد سایر کارگزاری ها نمی باشد .
توضیحات ............................................................................................................................................................................................................................................ :
ارزش معامالت

اعتبار مطابق دستورالعمل

کارمزد

هزینه مالی

ارزش حساب تضمین

طبق دستورالعمل داخلی اعطای اعتبار به مشتریان حقیقی و حقوقی و با توجه به ارزش معامالت مشتری از تاریخ  13........../......../...........لغایت
 13......./........./........اخذ اعتبار به مبلغ  ................................................................ریال بالمانع می باشد و سهام مشتری نزد این کارگزاری فریز می باشد .
مسئول اعتبارات  ،نام و نام خانوادگی  ................................................................ :تاریخ و امضاء :

طبق ماده  5دستورالعمل اعتباری مصوب سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،در مورد کنترل نسبت های کفایت سرمایه ،تخصیص اعتبار به
مشتری بالمانع می باشد و تضامین الزم شامل

چک /

سفته به مبلغ  .......................................................................................................ریال

به شماره  .......................................................به عهده بانک  ...................................................شعبه  ...........................................به این واحد تحویل شده است .
مدیر مالی  ،نام و نام خانوادگی  .............................................................................. :تاریخ و امضاء :

دریافت اعتبار از ن ظر واحد آنالین ،بالمانع می باشد و اقدامات الزم جهت رصد و کنترل خریدهای اعتباری ایشان انجام پذیرفت .
مدیر معامالت آنالین  ،نام و نام خانوادگی  ........................................................ :تاریخ و امضاء :

از لحاظ قوانین و مقررات و رویه های موجود در کارگزاری ،اعطای اعتبار به نامبرده بالمانع می باشد .
توضیحات در صورت عدم موافقت ................................................................................................................................................................................................. :
مدیر اوراق بهادار  ،نام و نام خانوادگی  ............................................................... :تاریخ و امضاء :

با توجه به اظهارات مسئولین و مدیران مربوطه با تخصیص اعتبار به مبلغ  ....................................................................ریال به نامبرده موافقت می شود .
مدیرعامل
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