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

فرم قرارداد معامالت برخط
()Online Trading

رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

قرارداد حاضر بين شرکت کارگزاري سينا (سهامي خاص) و مشتري به شرح ذیل منعقد مي گردد .تعاریف دستورالعمل اجرایي معامالت برخط اوراق بهادار در بورس اوراق
بهادار تهران و فرابورس ایران در این قرارداد به همان مفاهيم به کار رفته است.
ماده  -1طرفین قرارداد
این قرارداد بين شرکت کارگزاري سينا به مشخصات جدول زیرکه از این پس در این قرارداد "عضو" ناميده ميشود:
نام عضو :شركت كارگزاري سینا (سهامي خاص)

شماره ثبت236632 :

تاریخ ثبت1383/09/25 :

محل ثبت :تهران

شماره ثبت نزد سازمان بورس10677 :

شماره تلفن دفتر مرکزي88481321 :

شماره فاکس دفتر مرکزي88480249 :

کدپستي1513933613 :

نام و نامخانوادگي مدیرعامل :رامین ملماسی

روزنامه رسمي شماره  21716مورخ 1398/07/13

آدرس دفتر مرکزي :تهران -خیابان خالد اسالمبولی (وزراء) -خیابان بیست و سوم -پالک  -10طبقه دوم
و مشتري حقيقي یا حقوقي به مشخصات جداول متناسب زیر که از این پس در این قرارداد "مشتري" ناميده ميشود:
الف) براي اشخاص حقیقی ایرانی *( :تکميل قسمتهاي ستارهدار الزامي مي باشد)

*نام * .................................... :نام خانوادگي * ................................................. :نام پدر * ............................ :کد ملي :
*شماره شناسنامه * ........................... :سري و سریال شناسنامه:
*تاریخ تولد * 13........../.........../......... :وضعيت تأهل :

*محل صدور * ......................... :محل تولد ............................. :
مجرد

متأهل

*جنسيت :

زن

مرد

تحصيالت ..................................................... :

شغل * ................................................... :کد بورسي * ................................................. :نشاني الکترونيکي ..........................................................@........................................................... :
*آدرس منزل ................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................... :
*کد پستي :

*تلفن ثابت (کد شهر) * )...........( -................................. :تلفن همراه................................................. :

-

*آدرس محل کار ...................................................................................................................................................................................................................................... ........................................... :
*کد پستي :

*تلفن ثابت (کد شهر) * )............( -................................ :نمابر ............................................................ :

-

*حساب بانکی :
نام بانک

نام شعبه

نوع حساب

کد شعبه
شماره حساب بانکي ................................................................................................................................................................. :

ب) براي اشخاص حقوقی ایرانی *( :تکميل قسمتهاي ستارهدار الزامي مي باشد)

*نام * ......................................................................................... :شماره ثبت  * ..................................... :محل ثبت  * ........................................... :تاریخ ثبت 13........../......../.......... :
*شناسه ملي * ............................................... :کد بورسي * .............................. :نوع شخصيت حقوقي  ...................................... :زمينه فعاليت ........................................................ :
*آدرس دفتر مرکزي ............................................................................................................................................................................................................................................................................. :
* کد پستي :

*آدرس پست الکترونيکي ............................................................@............................................................. :

-

سایت الکترونيکي * ......................................................................................................... :تلفن ثابت (کد شهر)  )............( -..................................... :نمابر ................................................... :
*حساب بانکی :
نام بانک

نوع حساب

نام شعبه

کد شعبه
شماره حساب بانکي ................................................................................................................................................................. :

امضاء و مهر شركت كارگزاري :

صفحه  1از 4

امضاء  ،مهر و اثر انگشت مشتري :

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

فرم قرارداد معامالت برخط
()Online Trading

رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

* مشخصات اعضاي هیأت مدیره ،مدیرعامل و دارندگان امضاي مجاز :
ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره و تاریخ روزنامه رسمی

دوره تصدي
آغاز

نمونه امضاء

پایان

1

2

3

4

5
ج) براي اشخاص خارجی (حقیقی  /حقوقی) *( :تکميل قسمتهاي ستارهدار الزامي مي باشد)

*نام * .............................................................................. :تابعيت ..................................................... :

*شماره پاسپورت /شماره ثبت .............................................................................. :

*شماره سرمایهگذار خارجي * ............................................................................... :شماره تلفن محل کار /شماره تلفن دفتر مرکزي )................( -...................................................... :
*شماره حساب بانکي * ................................................................................................................... :نام و کد بانک .................................................................................................................. :
*آدرس محل کار/آدرس دفتر مرکزي در ایران ............................................................................................................................................................................................................................... :
*آدرس پست الکترونيکي * .......................................................@.................................................................. :کدپستي :

-

*آدرس محل کار/آدرس دفتر مرکزي در خارج از کشور ............................................................................................................................................................................................................... :
به شرح مواد آتي منعقد گردید.
ماده  -2موضوع قرارداد
استفاده از خدمات معامالت برخط ( )Onlineاوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران
ماده  -3مدت قرارداد
این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد .طرفين هر زمان بخواهند مي توانند با اطالع رسمي به طرف مقابل ،نسبت به فسخ آن اقدام نمایند .فسخ قرارداد مانع از اجراي
تعهداتي که قبل از آن شده است نخواهد بود.
ماده  -4حقوق و تعهدات عضو
 1-4عضو باید نام کاربري و رمز عبور استفاده ازسامانة معامالتي را براي انجام معامالت ب رخط ،به صورت محرمانه و چاپي ظرف حداکثر یک هفته پس از امضاي این قرارداد ،در اختيار
مشتري قرار دهد و ارائه خدمات آغاز گردد.
 2-4عضو متعهد به ثبت و نگهداري کلية سوابق تراکنشهاي دریافتي از مشتري و ارسالي به وي در زیرساخت دسترسي برخط بازار خود ميباشد.
 3-4اعمال هرگونه محدودیت بر معامالت مشتري توسط عضو بایستي مستند به این قرارداد و قوانين و مقررات بازارسرمایه باشد .در صورت اعمال این محدودیتها ،عضو مسئوليتي در قبال
خسارات وارده نخواهد داشت.
 4-4عضو متعهد است امکان ارائه خدمات پشتيباني زیر ساخت دسترسي برخط بازار را فراهم نموده و روشهاي ارائه آن را در سایت رسمي خود اعالم کند و حسب درخواست مشتري،
جهت رفع مشکل اقدام نماید.
 5-4عضو حق ورود سفارش جدید براي مشتري یا تغيير ،تعليق و حذف سفارش هاي وارد شده توسط مشتري را در چارچوب قوانين و مقررات و با دستور مشتري دارا ميباشد.
 6-4عضو متعهد است در چارچوب قوانين و مقررات ،دادهها و اطالعات شخصي مشتري را محرمانه نگه دارد.
امضاء و مهر شركت كارگزاري :

صفحه  2از 4

امضاء  ،مهر و اثر انگشت مشتري :

فرم قرارداد معامالت برخط
رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

()Online Trading

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

 7-4عضو متعهد است از طریق زیرساخت دسترسي برخط بازار ،همواره آخرین وضعيت حساب و سوابق معامالت مشتري را در اختيار وي قرار دهد و در صورت اعالم مغایرت از سوي مشتري ،نسبت
به بررسي موضوع و اعالم نتيجة بررسي به وي اقدام نماید .بدیهي است اعالم مغایرت ،نافي مسئوليت مشتري در صورت عدم توجه به نظامات قراردادي و قوانين و مقرراتي نخواهد بود.
 8-4در راستاي اجراي این قرارداد ،حداقل موارد زیر از طریق وب سایت عضو به اطالع سرمایهگذاران رسانده ميشود:
الف) اطالعات حساب مشتري نزد عضو شامل جزئيات خرید و فروش ،واریز ،برداشت و مانده حساب؛
ب) رویه دریافت سفارشها ،پردازش و اجراي سفارش ها و همچنين پایاپاي و تسویة معامالت از طریق زیرساخت دسترسي برخط بازار؛
ج) رویههاي مدیریت حوادث پيشبيني نشده در معامالت برخط اوراق بهادار
د) در خصوص قطعي دسترسي برخط بازار ،اعالم موضوع قبل از وقوع در موارد قابل پيشبيني و بالفاصله پس از وقوع در موارد غيرقابل پيشبيني از طریق پست الکترونيکي یا به روش مقتضي دیگر؛
و) اطالعرساني الزم در مورد نحوة مدیریت سفارشها در زمان تعليق یا محروميت عضو از انجام معامالت؛
ه) رویههایي براي حذف سفارشهاي ثبت شده در زماني که امکان دسترسي برخط بازار وجود نداشته باشد؛
ي) اعالم قوانين و مقررات جدید و محدودیتهاي ابالغي توسط سازمان در خصوص انجام معامالت برخط
ماده  -5تعهدات مشتري
 1-5مشتري باید گواهينامه هاي موقت صادرة اوراق بهاداري که قصد فروش آنها را دارد ،حسب درخواست عضو در اختيار وي قرار دهد.
 2-5مشتري باید اطالعات و مستندات الزم را جهت احراز هویت به عضو ارایه نماید.
 3-5مشتري تعهد مي کند از انجام هرگونه معامله که منجر به نقض قوانين و مقررات گردد از جمله معامالت مبتني بر اطالعات نهاني و دستکاري بازار خودداري نماید.
 4-5مشتري باید شمارة حساب بانکي را در بانکي که عضو اعالم مي نماید ،جهت دریافت وجوه ارایه نماید ،هرگونه پرداخت به مشتري صرفاً از طریق واریز وجه به همان حساب که به نام مشتري است
امکانپذیر ميباشد.
 5-5مشتري متعهد است سفارشهاي خرید و فروش روزانة خود را در چارچوب قوانين و مقررات و سقفهاي اعالمي توسط سازمان به سامانة معامالت برخط ارسال کند.
 6-5مشتري متعهد به تغيير رمز عبور و سایر کدهاي دسترسي قابل تغيير خود در فواصل زماني حداکثر سه ماهه (حداکثر سه ماهه) مي باشد .در صورت عدم تغيير ،هرگونه مسئوليت ناشي از افشاي
رمز عبور بر عهدة مشتري ميباشد.
 7-5مشتري مسئوليت تبعات ناشي از استفادة نادرست از خدمات نرمافزاري سامانة معامالت برخط اوراق بهادار را بر عهده ميگيرد.
 8-5در صورت عدم استفادة مشتري به مدت  90روز متوالي از حساب کاربري خود ،عضو دسترسي مشتري را غيرفعال خواهد نمود .فعال شدن دسترسي مستلزم مراجعة مشتري به عضو ميباشد.
 9-5مشتري متعهد ميشود ،اصول امنيت سختافزاري و نرمافزاري و محافظت از اطالعات از جمله استفاده از نرمافزارهاي ضدویروس مناسب ،محافظت از شناسه کاربر ،کليدواژهها ،کدهاي رمزي و
کليه اطالعات دریافتي از عضو را به منظور جلوگيري دسترسيهاي غيرمجاز به سامانه ،رعایت نماید.
 10-5مشتري متعهد ميگردد ،زیرساخت دسترسي برخط بازار را وسيلة آموزش اشخاص ثالث قرار ندهد.
 11-5مشتري متعهد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهاي مربوطه در چارچوب قوانين و مقررات ميباشد.
 12-5مشتري متعهد مي گردد از قوانين و مقررات و شرایط اعالمي عضو در چارچوب قوانين و مقررات مربوط به معامالت برخط پيروي کند.
 13-5مشتري متعهد است در هر بار ورود به سامانة معامالت ب رخط ،اطالعات مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار از طریق زیرساخت دسترسي برخط بازار را کنترل و در صورت مغایرت ،در اسرع
وقت به عضو اطالع دهد.
 14-5مشتري مسئول کنترل حسابهاي خود بوده و موارد زیررا فوراً به صورت الکترونيکي به عضو اطالع ميدهد:
الف) هرگونه سرقت یا استفاده غير مجاز از رمز عبور ،نام کاربري و شماره(هاي) حساب و نيز هرگونه احتمال وقوع آن؛
ب) هرگونه عدم دریافت تأیيدیة ثبت سفارش؛
ج) دریافت تأیيدیة ثبت سفارش یا معاملهاي که مشتري دستور آنرا صادر نکرده است؛
د) هرگونه اطالعات نادرست در موجودي حساب مشتري ،سبد دارایيها یا اطالعات معامالت.
 15-5مشتري مجاز به هيچ گونه دخل و تصرف در زیرساخت دسترسي برخط بازار و نحوة دسترسي به آن به هر دليل از جمله به منظور هرگونه بهره برداري تجاري یا غيرتجاري توسط خود یا به
واسطة دیگري نيست و نميتواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگري واگذار کند.
 16-5مشتري اقرار مي نماید که از دانش کافي در خصوص قوانين و مقررات معامالتي و سایر قوانين و مقررات مرتبط با بازار سرمایه و شرکتهاي ارائهدهنده خدمات در رابطه با استفاده از خدمات
معامالت برخط برخوردار بوده ،آموزشهاي الزم را در مورد نحوه استفاده از این خدمات دیده و خود را ملزم به رعایت آنها ميداند.
 17-5مشتري متعهد است اختيارات ،اطالعات و دسترسي هاي الزم جهت بازرسي و نظارت بر زیرساخت دسترسي برخط بازار را حسب درخواست سازمان ،بورس ،عضو یا نمایندگان ایشان ارایه نماید.
ماده  -6حدود مسئولیت طرفین
 1-6تنها دارندة نام کاربري و رمز عبور ،مشتري است .مسئوليت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام کاربري و نيزمسئوليت انجام هرگونه معامله در این حساب که ازطریق نام کاربري و یا رمز عبور
مشتري صورت ميگيرد بر عهده وي ميباشد .مشتري همچنين مسئول خسارت هایي است که در نتيجة عدم رعایت قوانين و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وي حادث شود.
 2-6عضو مسئول حوادثي که خارج از حيطة اختيار و بدون تقصير وي رخ ميدهد ،نميباشد.
 3-6در صورتي که به واسطة اعمال حقوق متعلق به عضو در این قرارداد ،مشتري متحمل ضرر و زیان گردد ،عضو مسئول جبران خسارتهاي وارده نخواهد بود.
 4-6انعقاد این قرارداد به منظور ارایة خدمات دسترسي برخط بازار از سوي عضو به مشتري مي باشد و شامل ارایة سایر خدمات از قبيل خدمات مشاورة سرمایهگذاري ،قانوني ،مالياتي ،مالي و
حسابداري نخواهد بود.
 5-6عضو مسئوليتي در قبال سودآوري و مخاطرات انجام معامالت برخط توسط مشتري ندارد.
ماده  -7قابلیت استناد داده پیام ها
دادهپيامها و سوابق کلية تراکنش هاي دریافتي از مشتري و ارسالي به وي که با رعایت قوانين و مقررات و در چارچوب مفاد این قرارداد ایجاد و نگهداري شده است در حکم اسناد معتبر و قابل استناد
در مراجع قضایي و حقوقي ميباشد .در صورت بروز اختالف بين عضو و مشتري در خصوص این سوابق و دادهپيامها ،اطالعات مندرج در زیرساخت دسترسي برخط بازار عضو ،معتبر و براي طرفين الزماالتباع است.
امضاء و مهر شركت كارگزاري :
امضاء  ،مهر و اثر انگشت مشتري :

صفحه  3از 4

کد فرم :
شماره سریال ............................................ :
تاریخ ........................................................... :
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ماده  -8انحالل قرارداد
این قرارداد مطابق مادة  10قانون مدني منعقد شده و صرفاً در شرایط زیر پایان ميیابد:
 1-8در صورت اعالم کتبي مشتري مبني بر فسخ قرارداد و پس از تسویة کلية دیون و تعهدات ناشي از معامالت برخط وي نزد عضو ،قرارداد فسخ ميشود.
 2-8در صورت تخلف مشتري از قوانين و مقررات مربوطه و با اعالم مراجع ذیصالح ،قرارداد منفسخ ميشود .در این صورت عضو موظف است مراتب را به مشتري اطالع دهد.
 3-8در صورت تعليق به مدت بيش از یکماه یا لغو مجوز عضو ،قرارداد منفسخ ميشود.
 4-8در صورتي که در اثر بروز حوادث قهري ،امکان ایفاي تمام یا بخشي از تعهدات هر یک از طرفين به موجب این قرارداد وجود نداشته و وضعيت مذکور به مدت بيست روز کاري ادامه یابد ،هر یک
از طرفين حق فسخ قرارداد را دارند.
ماده  -9حل اختالف
با توجه به حاکميت قانون بازار اوراق بهادار بر اختالفات ناشي از معامالت در این بازار ،حل اختالف طرفين این قرارداد در صورت عدم حصول توافق از طریق مذاکره فيمابين ،مطابق مادة  36قانون
بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ایران مصوب  1384صورت ميگيرد.
ماده  -10تغییر قرارداد
این قرارداد در  10ماده و دو نسخه تنظيم گردیده و در تاریخ  13................/............./............به امضاي طرفين رسيده است .هرگونه تغيير در مفاد آن ،منوط به تأیيد سازمان بورس و اوراق بهادار ميباشد.
در صورتي که در قوانين و مقررات مربوط به معامالت برخط ،تغييراتي حاصل شود که تغيير در شرایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاب نماید ،تغييرات مذکور ،بدون نياز به توافق ثانوي جزء الینفک این
قرارداد خواهد بود.

این قسمت توسط مشتري تکمیل گردد :
 .1وجوه ناشي از فروش سهام در بستانکاري حساب اینجانب نزد کارگزاري جهت انجام معامالت در زمان آینده باقي بماند و در صورت درخواست اینجانب مبلغ بستانکاري را به حساب بانکي معرفي شده توسط
اینجانب واریز نمایيد .
 .2اینجانب  ..................................................................................به شماره ملی  ..............................................................................مدارك زیر را ازکارگزاري سينا دریافت نمودم .
 -1یک نسخه از قرارداد مذکور و دستورالعمل اجرایي معامالت برخط و راهنماي نحوه سرمایه گذاري در بورس
 -2بسته آموزشي شامل قوانين ،دستورالعمل ها و آیين نامه هاي معامالت در بورس ها و راهنماي نرم افزار معامالت برخط

تاریخ و امضاء مشتري :

این قسمت توسط واحد معامالت برخط كارگزاري سینا تکمیل گردد :
اینجانب  ........................................................................در تاریخ  13............../.............../..............قرارداد معامالت برخط را دریافت و تأیيد مي نمایم تمامي مشخصات و اطالعات مشتري در سامانه الکترونيکي کارگزاري
سينا با اطالعات مندرج در این فرم یکسان مي باشد.
مهر و امضاء :

نام و نام خانوادگی :



تعهدنامه ي استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار
موضوع بندهاي  4و  5ماده  1دستورالعمل اجرایي معامالت برخط ( که جزء الینفک قرارداد معامالت برخط مي باشد )
به نمایندگي از سوي شخص حقوقي
اصالتاً
اینجانب آقا /خانم  ......................................................................فرزند  ..................................به شماره ملي ...........................................................
به نام  ...............................................................................به شمارة ثبت  ......................و شناسه ملي  ..............................................نزد اداره ثبت شرکتهاي شهرستان  .....................................متقاضي
استفاده از خدمات دسترسي برخط بازار هستم ،بدینوسيله اقرار و تعهد مينمایم :
 -1از دانش و مهارت الزم در خصوص نحوه استفاده از زیر ساخت ها و همچنين نحوه انجام معامله اوراق بهادار  /کاال برخوردار مي باشم.
 -2با قوانين و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار  /کاال آشنایي کافي دارم.
 -3مشمول هيچگونه حکم منع معامالتي که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر مراجع ذیصالح اعالم شده باشد ،نميباشم.
 -4تعهد مي نمایم از انجام معامالت مبتني بر اطالعات محرمانه و دستکاري در بازار خودداري نموده و در مقابل مراجع قانوني پاسخگو باشم.
 -5تعهد مينمایم از ایجاد اخالل یا هرگونه اقدام به اخالل (سوءاستفاده) در سامانة معامالت و زیرساخت هاي دسترسي برخط عضو خودداري نموده و در مقابل مراجع قانوني پاسخگو باشم.
 -6امکانات استفاده از خدمات دسترسي و زیرساخت هاي برخط بازار اختصاص یافته به اینجانب را در اختيار هيچ فرد دیگري تحت هر عنوان از قبيل نماینده ،وکيل یا غيره قرار نداده و در
هر صورت مسئوليت کلية معامالت انجام شده را ميپذیرم و به شخص دیگري اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به معامله نماید.
 -7مسئوليت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتري بر عهدة اینجانب بوده و در صورت ارائه اطالعات خالف واقع و مستندات جعلي ،مسئوليت هرگونه عواقب ناشي از آن نيز بر
عهدة اینجانب ميباشد.
امضاء و مهر شركت كارگزاري :

صفحه  4از 4

امضاء  ،مهر و اثر انگشت مشتري :

