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قرارداد معامالت اینترنتی اشخاص حقیقی
()Offline Trading

رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)
*تکمیل گزینه های ستاره دار الزامی می باشد.

این قرارداد در اجرای ماده  24آئین نامه "معامالت در بورس اوراق بهادار تهران" بین شرکت کارگزاری سینا (سهامی خاص) و مشتری (شخص حقیقی) با مشخصات زیر:
* نام ......................................... :

* نام خانوادگی ............................................... :

* شماره شناسنامه .............................. :

* نام پدر ........................ :

* محل صدور شناسنامه ......................................... :

*کد ملی :

* محل تولد .................................................... :

* تاریخ تولد 13................/............../.................. :

* آدرس محل سکونت .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... :
* کد پستی :

-

* تلفن محل سکونت (کد شهر) )............( -....................................... :

* تلفن همراه ....................................... :

آدرس محل کار ............................................................................. .......................................................................................................................................................................... ................................................................ :
* کد پستی :

-

تلفن محل کار (کد شهر) ).............( -.................................................. :

نمابر ........................................................ :

منعقد و شرايط آن به شرح زير تعیین می شود:
ماده  -1موضوع قرارداد عبارت است از توافق کارگزار و مشتری جهت خرید یا فروش اوراق بهادار بصورت الکترونیکی برای مشتری بر اساس سفارش هایی (دستور خرید و فروش هایی) که مشتری به صورت
الکترونیکی برای کارگزار ارسال می کند.
ماده  -2این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد .طرفین هر زمان که بخواهند می توانند با اطالع رسمی به طرف مقابل نسبت به فسخ آن اقدام نمایند .فسخ قرارداد مانع از اجرای تعهداتی که قبل
از آن شده است نخواهد بود.
ماده  -3کارگزار  48ساعت پس از امضای این قرارداد نام کاربری و رمز عبور برای ورود به سایت اینترنتی کارگزاری را در اختیار مشتری قرار می دهد .مسئولیت حفظ و مراقبت از نام کاربری و رمز عبور و عدم استفاده دیگران از
نام کاربری و رمز عبور تخصیصی به مشتری ،برعهده مشتری است .همچنین مسئولیت امنیت سیستم الکترونیك مشتری با خود مشتری است و داده پیام های ارسالی از سیستم الکترونیکی مشتری سفارش وی تلقی می گردد و
کارگزاری در این خصوص هیچ مسئولیتی ندارد و در صورتی که سیستم الکترونیکی مشتری به هر دلیل مورد تهدید قرارگیرد مشتری موظف است مراتب را کتباً به کارگزار اعالم نماید و بعد از این اعالم ،قبول دریافت سفارش
الکترونیك مشتری منوط به اعالم کتبی مشتری بر رفع تهدید و سالمت سیستم وی می باشد.
ماده  -4در صورت تقاضای مشتری مبنی بر تغییر نام کاربری ،کارگزار نام کاربری قبلی را ابطال و نام کاربری جدیدی در اختیار مشتری قرار می دهد .تغییر رمز عبور در اختیار و به عهده خود مشتری می باشد و
در هر مورد که کارگزار صالح و مصلحت و ضروری بداند ،نام کاربری و رمز عبور مشتری را تغییر می دهد و مراتب را بالفاصله به اطالع مشتری می رساند .مسئولیت هرگونه استفاده از نام کاربری و رمز عبور به
عهده مشتری می باشد و مشتری موظف به مراقبت و نگهداری از نام کاربری و رمز عبور خود می باشد و متعهد است بروز اشکال در خصوص نام کاربری و رمز عبور را بالفاصله به کارگزاری اطالع دهد.
ماده -5مشتری حساب بانکی معرفی شده در فرم مشخصات اشخاص حقیقی را جهت واریز وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار به کارگزار معرفی می کند.
ماده  -6مشتری باید گواهی نامه موقت اوراق بهادار خود را قبل از سفارش فروش در اختیار کارگزار قرار دهد .کارگزار فقط مجاز به فروش اوراق بهاداری است که گواهی نامه موقت آن را در اختیار دارد.
ماده  -7مشتری گواهی نامه موقت قبلی اوراق بهاداری را که سفارش خرید مجدد آن را به کارگزار می دهد ،می باید در اختیار کارگزار قرار داده باشد .در صورتی که مشتری گواهی نامه موقت جدید صادره،
مربوط به سفارش خرید مجدد را از کارگزاری دریافت ننماید و سفارش فروش سهم را صادر کند این امر به منزله این است که برگه سهم مذکور جهت فروش در اختیار کارگزار قرار گرفته است.
ماده  -8مشتری آدرس پست الکترونیکی خود را به شرح  .........................................................................................@.............................................................................................. :جهت ارسال صورتحساب
و رمز اینترنتی و سایر موارد در اختیار کارگزاری قرار می دهد و متعهد می شود که حداقل هر  48ساعت یکبار آن را کنترل نماید و در صورت مغایرت صورتحساب ارسالی ،مراتب مغایرت را حداکثر ظرف 72
ساعت از تاریخ ارسال صورتحساب کارگزار به وی ،به کارگزار اعالم نماید.
ماده  -9در صورت انجام معامله ،کارگزار حداقل در پایان هر هفته ،گزارشی از صورت وضعیت حساب مشتری ،شامل معامالت انجام شده و وجوه دریافتی و پرداختی و نیز فهرستی از موجودی اوراق بهادار و
سفارش های اجرا نشده خرید و فروش را به طور الکترونیك برای مشتری ارسال می نماید .همچنین ،کارگزار می بایست صورت وضعیت حساب مشتری را حداکثر ظرف  24ساعت بعد از پایان روزی که معامله ای
برای مشتری انجام می شود ،در اختیار وی قرار دهد.
ماده  -10کارگزار پس از دریافت سفارش خرید یا فروش از مشتری ،حداکثر ظرف یك ساعت ،پیام وصول سفارش را برای مشتری ارسال می کند .در مواردی که به هر دلیل ،اجرای سفارش های خرید یا فروش
مشتری برای کارگزار غیرممکن باشد ،کارگزار می باید حداکثر ظرف یك روز کاری ،مراتب عدم امکان اجرای سفارش و علت آن را به مشتری اعالم نماید.
ماده  -11سفارش های ارسالی توسط مشتری به مدت  10روز کاری اعتبار دارد ،و در صورت سپری شدن مهلت یاد شده ،سفارش باطل شده محسوب است .تغییر و اصالح سفارش مشتری فقط از طریق دستور
ابطال سفارش قبلی ،توسط مشتری ممکن است .در صورت دریافت دستور ابطال مشتری طی ساعات انجام معامله ،کارگزار ملزم به اعمال دستور مشتری حداکثر در روز بعد است.
ماده  -12کارگزار موظف است داده پیام های دریافتی از مشتری و داده پیام های ارسالی به مشتری را در سامانه اطالعاتی خود ثبت و نگهداری نماید .در صورت بروز اختالف بین کارگزار و مشتری در خصوص
محتوای داده پیام های ارسالی و دریافتی ،اطالعات مندرج در سامانه اطالعاتی کارگزار معتبر و برای طرفین الزم االتباع است ،مشروط بر اینکه اطالعات با گزارش دوره ای ماده  9مغایر نباشد.
ماده  -13طرفین با امضای این قرارداد ،خود را به رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی سفارش های الکترونیکی اوراق بهادار مصوب مورخ  1383/09/14هیاًت مدیره سازمان کارگزاران بورس که در سایت کارگزار
انعکاس دارد ملزم دانسته و مفاد دستورالعمل موصوف برای طرفین الزم االجرا است.
ماده  -14میزان تخصیص سهام که برای اولین بار عرضه می گردند بر اساس ضوابط تعیین شده از طرف سازمان و شرکت بورس و حجم معامالت مشتری نزد کارگزاری مشخص می گردد.
ماده  -15در شرایط فورس ماژور یا مواردی که در اختیار کارگزاری نیست ،مانند قطعی سیستم ،ارتباط اینترنت و خرابی سرور ،چنانکه سفارشات مشتری انجام نگیرد ،کارگزار هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.
امضاء و مهر شرکت کارگزاری :

صفحه  1از1

امضاء ،مهر و اثرانگشت مشتری :

