درخواست استفاده از خدمات ویژه معامالت بورس اوراق بهادار
رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

شرکت کارگزاري سینا

بانك ملت شعبه .................................... :
تاریخ 13 ............... / ............ / .............. :
با سالم ،بدینوسیله سركار خانم  /جناب آقاي /شركت  ...........................................................................................................................فرزند ...................................................
به شماره شناسنامه  /شماره ثبت  ......................................كد ملي  /شناسه ملي  ............................................................تاریخ تولد  /تاریخ ثبت ..........................................
محل تولد  /محل ثبت  .........................................مقیم  ..........................به آدرس .............................................................................................................................................
تلفن همراه  ..........................................................................كه دارنده حساب متمركز شماره ..............................................................................................................................
نزد آن بانك محترم مي باشد ،جهت دریافت خدمات ویژه معامالت بورس اوراق بهادار  ،از سوي این كارگزاري معرفي مي گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مطابق مفاد اطالعیه شماره  2/6499مورخ  1389/07/24آن بانك محترم ،نسبت به تأیید و ثبت حساب در سامانه بانكداري
متمركز (پردازش شماره  )184اقدام نمایند.
مهر و امضاء كارگزاري :

شماره حساب كارگزاري 107388266 :
كد كارگزاري در معامالت برخط 770 :
* توجه  :مهر و امضاي كارگزاري در محل مربوطه در زمان مراجعه مشتري به شعبه الزامیست .

شرایط و مقررات استفاده از خدمات ویژه معامالت بورس
 -1اینجانب  ................................................................................با اقرار به اینكه تمامي شرایط و ضوابط مربوط به انجام معامالت الكترونیكي بورس را مطالعه و درك
نموده و ملزم به اجراي آن مي باشم ،از بانك درخواست مي نمایم كه با توجه به سایر شرایط مندرج در این فرم ،ضمن فعال سازي خدمات ویژه مزبور امكان
انسداد مبلغ ،رفع انسداد و برداشت از حساب شماره  ................................................................................................................و همچنین اخذ گزارش هاي مورد نیاز
توسط کارگزاري سینا را فراهم نماید.
 -2در صورت فعالسازي خدمات ویژه معامالت بورس بر روي حساب قرض الحسنه جاري ،چنانچه چك صادرهاي در طول زمان انسداد وجه خرید سهام به
بانك ارائه شود و موجودي قابل برداشت در حساب تكافوي پرداخت وجه چك را ننماید ،مطابق ماده  3قانون چك گواهینامه عدم پرداخت به علت كسر
موجودي صادر خواهد شد.
 -3صاحب حساب ملزم مي باشد گزارش فعال سازي خدمات ویژه معامالت بورس كه توسط شعبه بانك مهر و امضاء شده است را به كارگزار ارائه دهد تا
كارگزار نسبت به فعال سازي نهایي خدمات مزبور اقدام نماید.
 -4از آنجایي كه ارائه این خدمت منوط به برقراري ارتباط خطوط مخابراتي است لذا در صورت عدم برقراري ارتباط مزبور كه تحت اختیار بانك نباشد،
هیچگونه مسئولیتي متوجه بانك نخواهد بود.
 -5انجام هرگونه عملیات بانكي بر روي حساب مذكور ،طبق قوانین و مقررات مربوطه همچنان به قوت خود باقي مي باشد.
 -6هرگونه تغییر در شرایط برداشت حساب مذكور ( از قبیل انقضاي مدت شرایط برداشت ،تغییر مدیران یا صاحبان حق برداشت از حساب اشخاص حقوقي و
 ) ...طي دوره زماني ثبت سفارش خرید تا زمان برداشت وجه از حساب ،مانع از انجام حواله بانكي از حساب مشتري به حساب كارگزار نمي شود.
 -7چنانچه صاحب حساب از انجام سفارش خرید منصرف شود ،بایستي تا قبل از انجام معامله نسبت به اعالم انصراف خود به نحو مقتضي به كارگزاري اقدام
نماید .بدیهي است حواله صادره غیرقابل برگشت بوده و صاحب حساب حق هرگونه ادعا و اعتراضي را نسبت به بانك در خصوص آن از خود سلب مي نماید.
 -8در صورت وجود مغایرت هاي احتمالي در صورتحساب بانكي ناشي از عملیات بورس ،صاحب حساب بایستي براي رفع آن به كارگزاري مربوطه مراجعه
نماید .در این خصوص اقدام خاصي از سوي بانك متصور نمي باشد.
 -9در صورت تشخیص بانك مبني بر سوءاستفاده و یا بكارگیري خدمات مزبور در جهت غیرقانوني ،بانك مخیر است به صورت یكجانبه نسبت به غیرفعال
سازي آن و در صورت لزوم اقامه دعوا اقدام كرده و صاحب حساب حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب مي نماید.
 -10انجام هرگونه اصالح یا تغییر در مندرجات این فرم و یا غیرفعال نمودن خدمات مزبور ،پس از ارائه درخواست كتبي صاحب حساب و به شرط عدم وجود
مبلغ مسدودي توسط كارگزار ،امكانپذیر مي باشد.
 -11پذیرش این درخواست از جانب بانك به هیچ وجه محدودكننده اختیارات بانك در به كارگیري سایر قوانین و مقررات مربوطه در صورت لزوم نمي باشد.
امضاء صاحب حساب :

تاریخ ............/.........../............ :

