نحوه خرید از بورس انرژی


مراجعه به کارگزار و دریافت کد بورسی



مدراک مورد نیاز جهت صدور کد بورسی

مشتریان حقیقی ایرانی:
 -1اصل فرم درخواست کد حقیقی و فرم مشخصات
 -2کپی برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه (صفحه توضیحات در صورت لزوم)
 -3سایر موارد در صورت نیاز به تشخیص کمیته
مشتریان حقوقی ایرانی:
 -1اصل فرم درخواست کد حقوقی و فرم مشخصات
 -2کپی برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و تمام اعضاء هیات مدیره
 -3اساسنامه
 -4روزنامه رسمی تأسیس و آخرین تغییرات اعضاء هیأت مدیره و سایر روزنامه های رسمی مهم (تغییر نام و )...
مشتریان حقوقی خارجی:
 -1اصل فرم درخواست کد حقوقی و فرم مشخصات
 -2کپی برابر اصل شده مدارک شناسایی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره (کارت ملی ،شناسنامه ،گذرنامه
معتبر)
 -3مدارک ثبت شرکت در کشور مبدا به زبان فارسی یا انگلیسی ممهور به مهر تأییدیه کنسولگری ایران در آن
کشور
 -4مدارک مثبت مالی ( صورت مالی حسابرسی شده یا مدرک مشابه) به تشخیص بورس
* مدارک ثبت شرکت عبارتند از  :گواهی تاسیس یا مدرک مشابه ،اساسنامه یا مدرک مشابه ،مدارک مثبت
مشخصات  ،حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی ،مدارک مربوط به مجوز فعالیت در کشور
متبوع که به تائید کنسولگری ایران رسیده باشد.
 -5سایر موارد در صورت نیاز به تشخیص کمیته


اعالم درخواست خرید به کارگزار و مهر و امضای فرم سفارش خرید ارسالی توسط کارگزار



واریز وجه پیش پرداخت به میزان اعالمی به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی



ثبت سفارش توسط کارگزار و خرید در تاالر(قیمت قطعی در روز انجام معامله و در محل تاالر تعیین
میگردد).



ارسال صورتحساب توسط کارگزار به مشتری در صورت انجام معامله



تسویه توسط خریدار و ارسال فیش های واریزی به همراه اعالم باربری و محل تخلیه به کارگزار



ارسال مدارک توسط کارگزار خریدار توسط کارگزار خریدار به کارگزار فروشنده و دریافت حواله

نکات قابل توجه


مهلت تسویه 3روز کاری پس از انجام معامله (هر روز تا ساعت و روز آخر تا ساعت  )13می باشد.
چنانچه خریدار در مهلت تعیین شده وجه مربوطه را پرداخت ننماید ،در هنگام تسویه حساب با تأخیر،
باید به ازای هر روز کاری ( حداکثر تا سقف  5روز کاری پس از مهلت تسویه در معامالت) تأخیر0/25 ،
درصد ارزش معامله را نیز به عنوان جریمه پرداخت می نماید همچنین چنانچه خریدار در خواست
انفساخ قرارداد را نماید ،یا تا 5روز کاری پس از مهلت تسویه نسبت به تسویه قرارداد اقدام ننماید،
میبایست  5درصد ارزش معامله بعالوه دو سر کارمزد خرید و فروش را به عنوان خسارت انفساخ قرارداد
پرداخت نماید.



مهلت تسویه معامالت صادراتی  5روز کاری می باشد.

