کارگزاری آینده نگر خوارزمی

تاریخ:
شماره بایگانی:

ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
اشخاص حقیقی (مشتری/نماینده)
اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﻓﺮم ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و در اﺧﺘﯿﺎر اﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻗﺮار داده ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ ﻓﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮی ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﮑﻤﯿﻞ گردد .ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی «اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮی» و «اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه» ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﺨﺺ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه (ﻣﺸﺘﺮی ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه) ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد.

مشخصات مشتری/نماینده
نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

جنسیت:

وضعیت تاهل:

تاریخ تولد:

کدملی:

شماره شناسنامه:

سری و سریال شناسنامه:

محل صدور:

محل تولد:

تلفن همراه:

تلفن ثابت و کدشهر:

کدپستی:

کدبورسی:

نشانی پست الکترونیک:

نشانی:

اطالعات شغلی
عنوان شغل:

نام شرکت  /مؤسسه:

کدپستی:

نشانی محل کار:

تلفن محل کار:

اطالعات مالی
میزان آشنایی با مفاهیم مالی و سرمایه گذاری در اوراق بهادار:
ارزش روز دارایی های تحت مالکیت شما تقریبا چقدر است؟ (به ریال)
متوسط درآمد ماهیانه شما از مشاغل و منابع مختلف در حال حاضر چقدر است؟ (ریال)
پیش بینی می کنید سطح معامالت شما در بازار سرمایه ،طی یکسال چقدر باشد؟ (به میلیون ریال)

مشخصات حساب بانکی
نام بانک:

نام شعبه:

کد شعبه:

نوع حساب:

نام صاحب حساب:

شماره حساب:

کد شبای حساب:

تعهد مشتری
مشتری /نماینده تعهد می نماید:

ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ دﻗﯿﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات مبــارزه بــا ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺎرﮔﺰاری در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ آن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم
وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮل ﺷﺪه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات
مربــوط دراﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

امضا و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ مشتری/ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه:

شهرستان:

IR

تایید متصدی پذیرش کارگزاری
اینجانب (متصدی پذیرش کارگزاری آینده نگر خوارزمی):
در تاریخ:
اﯾﻦ ﻓﺮم را درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در آن را ﺑﺎ ﻣﺪارک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ارایه شده توسط
مشــتری /نماینــده تأییــد مــی نمایم.

مهر و امضای کارگزاری:

نام و نام خانوادگی:
کدملی:
فرم مشخصات مشتریان جز الینفک این توافق نامه می باشد.
صفﺤﻪ 1

کارگزاری آینده نگر خوارزمی

تاریخ:
شماره بایگانی:

قرارداد خرید اعتباری
(اشخاص حقیقی)

مقدمه:
 .1بــر مبنــای دســتورالعمل خریــد اعتبــاری اوراق بهــادار در بــورس اوراق بهــادار تهــران و فرابــورس ایــران مصــوب  1391/10/09هیــات مدیــره ســازمان بــورس ،ایــن قــرارداد بیــن شــرکت
کارگــزاری آینــده نگــر خوارزمــی (ســهامی خــاص) بــه شــماره ثبــت  6365و کــد اقتصــادی  411134571889بــه نمایندگــی آقایــان حســن قاســمی (مدیرعامــل و عضــو هیــات مدیــره)،
امیــر وفایــی (رئیــس هیــات مدیــره) ،علــی نــادری مقــدم (نایــب رئیــس هیــات مدیــره) ،امیــر محمــدی (عضــو هیــات مدیــره) و هــادی تبــار قاســم (عضــو هیــات مدیــره) بــر اســاس
آخریــن روزنامــه رســمی بــه نشــانی تهــران ،خیابــان ولیعصــر خیابــان بزرگمهــر پــاک  16طبقــه اول واحــد  ،101کدپســتی  ،1416935116شــماره تلفــن  ،021 - 61914000شــماره نمابــر
 ،021 - 61914444بــه نشــانی ســایت اینترنتــی  www.kharazmibroker.comکــه از ایــن پــس در ایــن قــرارداد “کارگــزار اعتبــار دهنــده” نامیــده مــی شــود از یــک طــرف و مشــتری
حقیقــی بــه مشــخصات جــدول ذیــل کــه ســایر اطالعــات آن در فــرم مشــخصات مشــتریان درج گردیــده اســت و از ایــن پــس در ایــن قــرارداد “مشــتری” نامیــده مــی شــود از طــرف دیگــر،
منعقــد و شــرایط آن بــه شــرح زیــر تعییــن میگــردد:

مشتری حقیقی
نام:

نام خانوادگی:

 .2در ایــن قــرارداد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اختصــارا ً «ســازمان» ،شــرکت بــورس اوراق بهــادار
تهــران اختصــارا ً «بــورس» ،شــرکت فرابــورس ایــران اختصــارا ً «فرابــورس» ،شــرکت ســپرده گــذاری مرکزی
اوراق بهــادار و تســویه وجــوه ایــران اختصــارا ً «شــرکت ســپرده گــذاری مرکزی»،کانــون کارگــزاران بــورس و
اوراق بهــادار اختصــارا ً «کانــون» ،قوانیــن ،مصوبــات هیــات وزیــران ،شــورای عالــی بــورس و اوراق بهــادار،
ســازمان ،بــورس ،فرابــورس ،کانــون ،کمیتــه پایــش ریســک بــازار و ســایر مراجــع ذیصــاح اختصــارا ً
«مقــررات» نامیــده شــده انــد.
 .3دســتورالعمل خریــد اعتبــاری اوراق بهــادار در بــورس اوراق بهــادار تهــران و فرابــورس ایــران ،مصــوب
 1391/10/09هیــات مدیــره ســازمان و اصالحــات بعــدی آن و ســایر مصوبــات هیــات مدیــره ســازمان و
کمیتــه پایــش ریســک بــازار در ایــن خصــوص ،در ایــن قــرارداد «دســتورالعمل خریــد اعتبــاری» نامیــده
مــی شــود و تعاریــف آن در ایــن قــرارداد بــه همــان مفاهیــم بــه کار رفتــه انــد.
« .4قــرارداد خریــد اعتبــاری» قــراردادی اســت کــه بــه موجــب آن کارگــزار اعتبــار دهنــده بــا اســتفاده از
منابــع داخلــی و منابــع بانکــی کــه بــر اســاس قــرارداد مشــارکت مدنــی در اختیــار دارد ،بــه خریــد نقــدی
اوراق بهــادار مــورد ســفارش مشــتری اقــدام نمــوده و بــه صــورت مرابحــه مــدت دار بــه وی مــی فروشــد
و مشــتری نیــز متعهــد اســت کــه در سررســید یــا سررســیدهای مقــرر ،بدهــی خــود را بــه کارگــزار اعتبــار
دهنــده بپــردازد و چنانچــه در پرداخــت آن کوتاهــی نمایــد ملــزم بــه پرداخــت وجــه التــزام منــدرج در
ایــن قــرارداد مــی باشــد.
ماده  )1موضوع قرارداد:
موضــوع قــرارداد ،تخصیــص اعتبــار بــه مشــتری توســط کارگــزار اعتبــار دهنــده صرفــا ً بــه منظــور خریــد
ســهام و واحدهــای ســرمایه گــذاری صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری قابــل معاملــه (بــا درآمــد ثابــت ،در
ســهام و مختلــط) در بــورس و بازارهــای اول ،دوم و بــازار ابزارهــای نویــن مالــی فرابــورس و مطابــق مفــاد
دســتورالعمل خریــد اعتبــاری اســت.
تبصــره  :1اعتبــار تخصیــص یافتــه بــه موجــب ایــن قــرارداد صرفــا ً قابــل اســتفاده بــرای خریــد اوراق بهــادار
قابــل معاملــه در بــورس و فرابــورس خواهــد بــود و بــه هیــچ وجــه بــه صــورت نقــد بــه حســاب مشــتری
منظــور نخواهــد شــد.
تبصــره  :2چنانچــه پــس از انعقــاد ایــن قــرارداد و طبــق مقــررات ،اوراق بهــاداری کــه مــی تــوان مطابــق
ایــن قــرارداد بــرای خریــد آنهــا اعتبــار تخصیــص داد ،تغییــر کنــد ،تغییــرات مزبــور در خصــوص موضــوع
ایــن مــاده نیــز اعمــال خواهــد شــد.
ماده  )2مدت قرارداد:
ایــن قــرارداد از تاریــخ امضــاء توســط طرفیــن بــه مــدت نامحــدود اعتبــار دارد .تبصــره :چنانچــه قــرارداد
فســخ یــا منفســخ گــردد ،مشــتری و یــا قائــم مقــام او بایــد حداکثــر یــک روز کاری پــس از تاریــخ فســخ
یــا انفســاخ ،نســبت بــه بازپرداخــت کلیــه بدهــی هــای ناشــی از ایــن قــرارداد اقــدام نمایــد ،در غیــر
اینصــورت کارگــزار اعتبــار دهنــده بایــد از محــل تضامیــن موضــوع ایــن قــرارداد نســبت بــه تســویه
مطالبــات خــود اقــدام کنــد.
ماده  )3مبلغ موضوع قرارداد:
ســقف اعتبــار تخصیصــی بــه مشــتری بابــت خریــد اعتبــاری در مــدت قــرارداد ،حداکثــر معــادل مانــده
حســاب تضمیــن مشــتری کــه طبــق دســتورالعمل خریــد اعتبــاری محاســبه مــی شــود یــا ســقف منــدرج
در مــاده  5دســتورالعمل خریــد اعتبــاری ،هــر کــدام کمتــر باشــد ،خواهــد بــود.
تبصــره  :1کارگــزار اعتبــار دهنــده مــی توانــد بــا صالحدیــد و بــر اســاس رویــه هــای داخلــی خــود و بــا
رعایــت ســقف هــای منــدرج در ایــن مــاده ،میــزان اعتبــار تخصیصــی بــه هــر مشــتری را در هــر زمــان
تعییــن یــا تعدیــل نمایــد.
تبصــره  :2از تاریــخ انعقــاد ایــن قــرارداد ،چنانچــه بــه هنــگام ارائــه ســفارش خریــد از ســوی مشــتری
منابــع مالــی الزم توســط مشــتری تامیــن نشــده باشــد ،کارگــزار اعتبــار دهنــده چنیــن درخواســتی را تابــع
مفــاد ایــن قــرارداد تلقــی مــی کنــد و احــکام ایــن قــرارداد و دســتورالعمل خریــد اعتبــاری در خصــوص آن
ســفارش خریــد ،اعمــال خواهــد شــد.
تبصــره  :3نظــر بــه اینکــه کارگــزار اعتبــار دهنــده از محــل تســهیالت اخــذ شــده از بانــک هــا و موسســات
مالــی و اعتبــاری مجــاز ،اقــدام بــه تخصیــص اعتبــار بــه مشــتری مــی نمایــد ،بــه هنــگام بازپرداخــت،
هزینــه اخــذ تســهیالت مزبــور و ســایر هزینــه هــای مربوطــه بــه مبلــغ ایــن قــرارداد افــزوده مــی شــود و
مشــتری ضمــن عقــد خــارج الزم در خصــوص مبالــغ مزبــور ،حــق هرگونــه اعتــراض و طــرح هرگونــه دعــوی
و شــکایتی را از خــود ســلب و اســقاط مــی نمایــد.

امضا و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ مشتری/ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه:

کدملی:
ماده  )4حقوق و تعهدات طرفین:
 .1مشــتری موظــف اســت مانــده بدهــی خــود را بابــت خریــد اعتبــاری حداکثــر تــا تاریــخ  20اســفند مــاه
هــر ســال یــا حداکثــر ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ ایجــاد بدهــی ناشــی از اولیــن خریــد اعتبــاری اوراق
بهــادار ،هــر کــدام زودتــر باشــد ،بــه کارگــزار اعتبــار دهنــده پرداخــت نمایــد .همچنیــن در صورتــی کــه در
مــورد خریــد اعتبــاری خاصــی ،پیــش از خریــد توســط کارگــزار اعتبــار دهنــده کتبــا ً مهلــت تســویه بدهــی
کمتــر از ایــن مــدت معیــن شــده باشــد ،مشــتری بایــد در موعــد مقــرر ،بدهــی مــورد نظــر را پرداخــت
نمایــد .در صــورت عــدم تســویه بدهــی در موعــد مقــرر ،کارگــزار اعتبــار دهنــده اختیــارات منــدرج در
دســتورالعمل خریــد اعتبــاری را بــرای تســویه بدهــی خــود از طریــق تضامیــن مشــتری خواهــد داشــت.
در صورتــی کــه کارگــزار اعتبــار دهنــده از ایــن اختیــار خــود ظــرف مــدت  5روز کاری بــه جــز در مــوارد
فــورس مــاژور اســتفاده نکنــد ،ایــن امــر بــه منزلــه تمدیــد دوره تســویه اعتبــار منــدرج در ایــن بنــد بــرای
یــک دوره خواهــد بــود.
 .2امضــای ایــن قــرارداد بــه معنــی الــزام کارگــزار اعتبــار دهنــده بــه پذیــرش درخواســت بــدون قیــد و
شــرط خریــد اعتبــاری مشــتری نیســت و در هــر درخواســت خریــد اعتبــاری ،کارگــزار اعتبــار دهنــده
اختیــار دارد نســبت بــه خریــد یــا عــدم خریــد اعتبــاری بــه نــام مشــتری ،بــه صالحدیــد خــود تصمیــم
گیــری نمایــد .کارگــزار اعتبــار دهنــده در صــورت تصمیــم بــه عــدم اجــرای درخواســت خریــد اعتبــاری
مشــتری از محــل اعتبــار تخصیصــی و یــا تعییــن موعــد بازپرداخــت کمتــر از آنچــه بــه موجــب بنــد قبــل
ایــن مــاده تعییــن شــده اســت ،بایــد موضــوع را از طــرق منــدرج در مــاده  5ایــن قــرارداد بــه اطــاع
مشــتری برســاند.
 .3کارگــزار اعتبــار دهنــده ،میــزان بدهــی و مانــده بــه روزرســانی شــده حســاب تضمیــن و کســری یــا
اضافــه تضامیــن مشــتری را در پایــان هــر روز کاری ،از طریــق ســایت اینترنتــی و بــا رمــز و نــام کاربــری
کــه در اختیــار مشــتری مــی گــذارد ،در دســترس مشــتری قــرار مــی دهــد.
 .4در راســتای اجــرای مفــاد ایــن قــرارداد و تــا زمانــی کــه بدهــی مشــتری بــه طــور کامــل تســویه نشــده
اســت ،کارگــزار اعتبــار دهنــده مــی توانــد نســبت بــه جلوگیــری از تغییــر کارگــزار ناظــر هــر یــک از اوراق
بهــادار مشــتری (فریــز کــردن) اقــدام نمایــد و مشــتری بــا امضــای ایــن قــرارداد ضمــن عقــد خــارج الزم
ملتــزم مــی گــردد تــا چنانچــه کارگــزار اعتبــار دهنــده نســبت بــه جلوگیــری از تغییــر کارگــزار ناظــر هــر یــک
از اوراق بهــادار مشــتری (فریــز کــردن) اقــدام نمایــد ،اعتراضــی نداشــته باشــد .مشــتری مکلــف اســت
پــس از تســویه مانــده بدهــی خــود ،درخواســت خــود را مبنــی بــر رفــع فریــز از ســهامی کــه در طــی انعقــاد
قــرارداد اعتبــاری نــزد کارگــزار اعتبــار دهنــده فریــز شــده اســت ،بــه صــورت کتبــی بــه کارگــزار اعتبــار
دهنــده اعــام نمایــد .تــا زمانــی کــه مشــتری چنیــن درخواســتی ارائــه نــداده اســت کارگــزار اعتبــار دهنــده
مســئولیتی از ایــن جهــت نخواهــد داشــت.
 .5مشــتری ضمــن عقــد خــارج الزم ،کارگــزار اعتبــار دهنــده را بــه عنــوان وکیــل و وصــی پــس از فــوت خــود
قــرار مــی دهــد تــا در صــورت عــدم ایفــای تعهــدات مشــتری مطابــق مفــاد ایــن قــرارداد و دســتورالعمل
خریــد اعتبــاری ،کارگــزار اعتبــار دهنــده نســبت بــه اســتیفای طلــب خــود از محــل تضامیــن مشــتری از
جملــه فــروش اوراق بهــادار متعلــق بــه مشــتری اقــدام نمایــد.
 .6مشــتری ضمــن عقــد خــارج الزم ،کارگــزار اعتبــار دهنــده را بــه عنــوان وکیــل و وصــی پــس از فــوت
خــود قــرار مــی دهــد تــا چنانچــه مشــتری یــک روز کاری قبــل از پایــان مهلــت اعمــال حــق تقــدم متعلــق
بــه مشــتری ،نســبت بــه تأدیــه مبلــغ پذیــره نویســی ســهام جدیــد بــه منظــور اعمــال آن اقــدام نکنــد،
کارگــزار اعتبــار دهنــده نســبت بــه فــروش حــق تقــدم موضــوع حســاب تضمیــن اقــدام نمایــد یــا مبلــغ
پذیــره نویســی را رأســا ً پرداخــت و اقدامــات الزم را بــرای صــدور ســهام جدیــد بــه نــام مشــتری انجــام
دهــد .در صــورت پرداخــت مبلــغ پذیــره نویســی از ســوی کارگــزار اعتبــار دهنــده ،مبلــغ مزبــور بــه مانــده
بدهــی مشــتری نــزد کارگــزار اعتبــار دهنــده افــزوده مــی شــود.
 .7مشــتری ضمــن عقــد خــارج الزم ،کارگــزار اعتبــار دهنــده را بــه عنــوان وکیــل و وصــی پــس از فــوت خــود
قــرار مــی دهــد تــا در خصــوص اوراق بهــاداری کــه متولــی پرداخــت مبلــغ اســمی آن در سررســید ،شــرکت
ســپرده گــذاری مرکــزی اســت ،نســبت بــه دریافــت مبلــغ اســمی از شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی
اقــدام نمایــد .ایــن وجــوه طبــق شــرایط منــدرج در ایــن قــرارداد بــه حســاب مشــتری منظــور خواهــد شــد.

مهر و امضای کارگزاری:

نام و نام خانوادگی:
کدملی:
فرم مشخصات مشتریان جز الینفک این توافق نامه می باشد.
صفﺤﻪ 2

کارگزاری آینده نگر خوارزمی

تاریخ:
شماره بایگانی:

 .8تــا زمانــی کــه مشــتری بابــت اعتبــار تخصیصــی بــه کارگــزار اعتبــار دهنــده بدهــکار باشــد ،کلیــه مبالــغ

تبصــره  :1در صورتــی کــه مشــتری بیــش از یکــی از روش هــای فــوق را انتخــاب نمایــد ،ابــاغ اخطاریــه بــه

ناشــی از فــروش اوراق بهــادار مشــتری و همچنیــن مبالــغ اســمی اوراق بهــادار مشــتری کــه در سررســید

هــر یــک از روش هــای انتخــاب شــده از ســوی مشــتری در ایــن قــرارداد معتبــر خواهــد بــود.

آن اوراق توســط شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی بــه کارگــزار اعتبــار دهنــده پرداخــت مــی شــود ،صــرف

تبصــره :2در صــورت ابــاغ اخطاریــه بــه بیــش از یــک روش ،تاریــخ احتســاب مهلــت هــا موضــوع ایــن

تســویه مانــده بدهــی مشــتری خواهــد شــد.

قــرارداد و دســتورالعمل خریــد اعتبــاری ،تاریــخ نخســتین ابــاغ اســت.

 .9پرداخــت وجــه از ســوی مشــتری یــا وجــوه ناشــی از فــروش اوراق بهــادار مشــتری یــا مبالــغ اســمی

تبصــره  :3در صورتــی کــه مشــتری روشــی غیــر از روش حضــوری را انتخــاب کــرده باشــد ،ارســال داده

اوراق بهــادار مشــتری کــه در سررســید آن اوراق توســط شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی بــه کارگــزار اعتبــار

پیــام بــه نشــانی پســت الکترونیکــی مشــتری ،یــا تمــاس بــا شــماره اعــام شــده توســط مشــتری ،ارســال

دهنــده پرداخــت مــی شــود ،ابتــدا بــه عنــوان بازپرداخــت هزینــه هــای اخــذ تســهیالت بانکــی و ســایر

پیامــک بــه شــماره اعــام شــده توســط مشــتری یــا اعــام در ســامانه معامــات برخــط مشــتری ،ابــاغ و

هزینــه هــای مربوطــه منظــور خواهــد شــد و نهایتــا ً بــه تســویه اصــل اعتبــار ،تخصیــص خواهــد یافــت.

دریافــت توســط مشــتری تلقــی خواهــد شــد ،حتــی اگــر بــه علتــی خــارج از اراده کارگــزار اعتبــار دهنــده

چنانچــه کارگــزار اعتبــار دهنــده بــرای وصــول مطالبــات خــود مجبــور بــه طــرح دعــوا و انجــام پیگیــری هــای

تمــاس یــا ارســال داده پیــام منجــر بــه اطــاع واقعــی مشــتری نشــود.

قضایــی و ثبتــی گــردد ،مطالبــات کارگــزار اعتبــار دهنــده در ایــن خصــوص بــر ســایر مطالبــات او تقــدم

تبصــره  :4ســایر مکاتبــات و اخطاریــه هــای موضــوع ایــن قــرارداد و دســتورالعمل خریــد اعتبــاری مطابــق

داشــته و در ابتــدا تســویه خواهــد شــد.
 .10در صورتــی کــه بــه علــت تعلیــق و توقــف نمــاد معامالتــی و یــا هــر دلیــل دیگــری از قبیــل لغــو
یــا تعلیــق پذیــرش بــرای بیــش از  30روز کاری متوالــی امــکان معاملــه بــر روی اوراق بهــادار موجــود
در حســاب تضمیــن مشــتری وجــود نداشــته باشــد ،کارگــزار اعتبــار دهنــده مــی توانــد اوراق بهــادار
مزبــور را از حســاب تضمیــن مشــتری کســر کنــد .در صورتــی کــه حــذف اوراق بهــادار مزبــور منجــر بــه
کســری حســاب تضمیــن مشــتری شــود ،کارگــزار اعتبــار دهنــده مطابــق دســتورالعمل خریــد اعتبــاری و
مفــاد ایــن قــرارداد نســبت بــه ارســال اخطاریــه کســری حســاب تضمیــن اقــدام مــی نمایــد .در صــورت
بازگشــایی نمــاد اوراق بهــادار مزبــور و بــه شــرط دارا بــودن شــرایط منــدرج در مقــررات الزم االجــرا در زمــان
بازگشــایی ،اوراق بهــادار مزبــور مجــددا ً در ارزیابــی حســاب تضمیــن محاســبه خواهــد شــد.
 .11ایــن قــرارداد قائــم بــه شــخص بــوده و مشــتری بــه هــر نحــو حــق انتقــال یــا واگــذاری موضــوع قــرارداد
بــه شــخص یــا اشــخاص ثالــث را نــدارد .در صورتــی کــه مشــخص شــود مشــتری ایــن تعهــد خــود را بــه هــر
نحــوی نقــض نمــوده ،عــاوه بــر فســخ قــرارداد از ســوی کارگــزار اعتبــار دهنــده ،مشــتری متعهــد خواهــد
بــود تــا شــخصا ً نســبت بــه تســویه فــوری اعتبــارات اخــذ شــده بــه موجــب ایــن قــرارداد و جبــران کلیــه
خســارات وارده بــه کارگــزار اعتبــار دهنــده اقــدام نمایــد.
 .12کارگــزار اعتباردهنــده و مشــتری توافــق نمودنــد کــه ضرایــب تعدیــل حســاب تضمیــن مشــتری ،بــا
رعایــت ســقف هــای مشــخص شــده در مقــررات ،توســط کارگــزاری و بــه صالحدیــد کارگــزاری تعییــن
گردد.همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه در حــال حاضــر امــکان نمایــش حســاب تضمیــن بــه مشــتری وجــود
نــدارد ،پــس از برقــراری ایــن امــکان توســط شــرکت نــرم افــزاری طــرف قــرارداد کارگــزاری ،نمایــش حســاب
تضمیــن بــه مشــتری امــکان پذیــر خواهــد شــد.
 .13مشــتری یــک فقــره چــک بــه شــماره  .........................بانــک  ...............کــد  ..............بــه مبلــغ
 ........................................ریــال معــادل (حــروف)  .........................................................ریــال
بــدون تاریــخ بــه کارگــزار اعتبــار دهنــده تحویــل داده اســت .چنانچــه مشــتری تعهــدات خــود در ایــن
قــرارداد را انجــام ندهــد بــه کارگــزار اعتبــار دهنــده وکالــت مــی دهــد تــا نســبت بــه درج تاریــخ و وصــول
مبلــغ منــدرج در چــک موضــوع ایــن بنــد بــدون هیــچ گونــه تشــریفات قضایــی و قانونــی اقــدام نمایــد.
 .14ســایر حقــوق و تعهــدات طرفیــن کــه در ایــن قــرارداد بــه آن اشــاره نشــده اســت بــر اســاس
دســتورالعمل خریــد اعتبــاری تعییــن شــده و مفــاد دســتورالعمل خریــد اعتبــاری شــروط ضمنــی ایــن
قــرارداد محســوب مــی شــود .در هــر صــورت هیــچ یــک از مــواد و بندهــای ایــن قــرارداد نمــی تواندبــا مفــاد
دســتورالعمل خریــد اعتبــاری مغایــر باشــد و در صــورت برداشــت هــای متفــاوت ،مفــاد دســتورالعمل
خریــد اعتبــاری حاکــم خواهــد بــود.
ماده  )5نحوۀ ارسال اخطاریه های موضوع این قرارداد:
مشــتری موظــف اســت بــه ترتیــب مقــرر در بنــد  3مــاده  4ایــن قــرارداد ،رأســا ً مانــده حســاب تضمیــن،
مانــده حســاب بدهــی و کســری تضمیــن خــود را بررســی نمــوده و نســبت بــه رفــع کســری تضمیــن در

مفــاد و روش منــدرج در ایــن مــاده ارســال و ابــاغ مــی شــود.
ماده  )6فورس ماژور:
هــرگاه اجــرای تمــام یــا بخشــی از قــرارداد ،بــه اســتثنای بازپرداخــت تســهیالت در موعــد مقــرر ،بــه
واســطه یــک امــر خارجــی ،غیــر قابــل رفــع و غیــر قابــل پیــش بینــی ،غیرممکــن شــود یــا بــه تأخیــر افتــد،
طرفــی کــه در ایــن وضعیــت قــرار گرفتــه اســت مســئول جبــران خســارات ناشــی از عــدم اجــرا یــا تأخیــر
در اجــرای قــرارداد نیســت.
در ایــن صــورت وی مکلــف اســت در اســرع وقــت (حداکثــر  7روز) مراتــب را کتبــا ً بــه طــرف مقابــل
اطــاع دهــد.
تبصــره :عــدم پرداخــت بدهــی مشــتری در موعــد مقــرر بــه هــر دلیــل ولــو فــورس مــاژور از مصادیــق
نقــض قــرارداد محســوب مــی شــود و در ایــن صــورت کارگــزار اعتبــار دهنــده از کلیــه اختیــارات منــدرج
در مــاده  4ایــن قــرارداد برخــوردار خواهــد بــود.
ماده  )7فسخ و انفساخ قرارداد:
 .1در موارد ذیل قرارداد منفسخ می گردد:
 تعلیق یا محرومیت بیش از  30روز کاری یا لغو مجوز کارگزار اعتبار دهنده توسط مراجع ذی صالح توقف یا تعلیق مجوز فعالیت کارگزار اعتبار دهنده در زمینه خرید اعتباری بیش از  30روز کاری غیر فعال شدن کد بورسی مشتری به مدت حداقل ده روز کاری متوالی ورشکستگی یا انحالل شخصیت حقوقی مشتری .2هــر یــک از طرفیــن در هــر زمــان اختیــار فســخ قــرارداد را بــا اعــام کتبــی از ســه روز پیــش خواهنــد
داشــت.
تبصــره  :1همزمــان بــا فســخ قــرارداد ،هــر یــک از طرفیــن موظــف بــه اعــام کتبــی مراتــب بــا ذکــر دقیــق
تاریــخ فســخ ،حســب مــورد بــه طــرف مقابــل مــی باشــد.
تبصــره  :2در صــورت فســخ یــا انفســاخ ،مفــاد ایــن قــرارداد ،مســئولیت هــا و وظایــف هــر یــک از طرفیــن
در مــورد تعهداتــی کــه از بابــت خریــد اعتبــاری قبــل از فســخ یــا انفســاخ قــرارداد بــرای هــر یــک از طرفیــن
ایجــاد شــده ،تــا ایفــای کامــل آن هــا بــر جــای خــود باقــی اســت.
ماده  )8حل اختالفات:
در صــورت بــروز اختــاف در تفســیر یــا اجــرای مفــاد تمــام یــا بخشــی از قــرارداد ،ترتیبــات مقــرر در مــواد
 36و  37قانــون بــازار اوراق بهــادار در مــورد حــل اختــاف الزم االجــرا اســت.
ماده  )9اقامتگاه قانونی طرفین:
نشــانی و اطالعــات تمــاس کارگــزار اعتبــار دهنــده در مقدمــه ایــن قــرارداد و مشــتری در فــرم مشــخصات
مشــتریان ذکــر شــده اســت .هــر یــک از طرفیــن در صــورت تغییــر نشــانی و اطالعــات تمــاس موظــف
اســت نشــانی و اطالعــات تمــاس جدیــد خــود را ظــرف مــدت حداکثــر  7روز پــس از تغییــر ،کتبــا ً بــه

موعــد مقــرر اقــدام نمایــد .چنانچــه مشــتری بــه وظیفــه خــود در ایــن زمینــه اقــدام ننمایــد ،کارگــزار

طــرف دیگــر اطــاع دهــد .تــا زمانــی کــه نشــانی و اطالعــات تمــاس جدیــد اعــام نشــده ،مکاتبــات بــه

اعتبــار دهنــده مطابــق ایــن قــرارداد و دســتورالعمل خریــد اعتبــاری اقــدام مــی کنــد .عــاوه بر ایــن کارگزار

نشــانی قبلــی ارســال و برقــراری ارتبــاط از طریــق اطالعــات تمــاس قبلــی انجــام میشــود.

اعتبــار دهنــده بــه یکــی از طــرق ذیــل کــه توســط مشــتری و کارگــزار اعتباردهنــده انتخــاب گردیــده اســت،

تبصــره :اعــام نشــانی و اطالعــات تمــاس جدیــد کارگــزار اعتبــار دهنــده بــر روی ســایت اینترنتــی کارگــزار

اخطاریــه تضمیــن موضــوع دســتورالعمل خریــد اعتبــاری را بــه مشــتری ابــاغ مــی نمایــد:

اعتبــار دهنــده بــه منزلــه اعــام آن بــه مشــتری خواهــد بــود.

پست الکترونیکی:

اینجانــب  ..................................معــرف مشــتری اعتبــاری ،صحــت امضــا و مشــخصات تمــاس

تماس از طریق مرکز تماس شرکت کارگزار اعتبار دهنده با شماره مشتری

طــرف قــرارداد را تصدیــق مــی نمایــم.
نام و امضاء معرف

اعالم در سامانه معامالت برخط مشتری

امضا و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ مشتری/ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه:

مهر و امضای کارگزاری:

نام و نام خانوادگی:
کدملی:
فرم مشخصات مشتریان جز الینفک این توافق نامه می باشد.
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