توافقنامه خرید وفروش اینترنتی()OFF LINE
این توافق نامه در اجرای ماده  24آییین نامه "معامالت در بورس اوراق بهادار تهران " بین شرکت کارگزاری بانک دی(سهامی خاص )و
مشتری با مشخصات زیر:

نام :
جنسیت

نام خانوادگی:
زن :

مرد :

نام پدر:
صادره از :

شماره شناسنامه:
روز

تاریخ تولد

ماه

کد ملی:

آدرس:

تلفن منزل :

تلفن محل کار :

شماره حساب :

سریال شناسنامه :

بانک

سال

محل تولد :

تلفن همراه:
شعبه

شماره شبا:
*(فقط شماره حسابهای سراسری مورد قبول می باشد)
پست الکترونیکی () Email
شرکت کارگزاری بانک دی (سهامی خاص)

تاریخ و امضا مشتری

منعقد و شرایط آن به شرح زیر می باشد:
ماده) 1موضوع توافق نامه عبارت است از توافق کارگزار و مشتری جهت خرید یا فروش اوراق بهادار برای مشتری بر اساس سفارش هایی کهه
مشتری به صورت الکترونیکی برای کارگزار ارسال می کند.
ماده )2توافق نامه از تاریخ امضای آن معتبر و قابل تمدید می باشدو با انصراف هر یک از طرفین و اعالم کتبی یا الکترونیک آن به طرف مقابل
قابل فسخ می باشد.
ماده )3کارگزار  48ساعت پس از امضای این توافق نامه ،نام کاربر و رمز عبور برای ورود به سایت اینترنتی کهارگزاری را در اختیهار مشهتری
قرار می دهد .مسئولیت حفظ و نگهداری از نام کاربری و رمز عبور و عواقب ناشی از عدم مراقبت آن بر عهده مشتری است.
ماده ) 4در صورت تقاضای مشتری به تغییر نام کاربری ،کارگزار نام کاربر قبلی را ابطال و نام کاربر جدیدی را در اختیار مشتری قرار میدهد.در
هر مورد که کارگزار الزم بداند تغییر نام کاربر و رمز عبور را اعمال می کند و مراتب را بالفاصله به اطالع مشتری می رساند.

ماده ) 5مشتری حساب بانکی ریالی معرفی شده توسط خود که باید به نام شخص خود مشتری باشد را جهت واریز وجوه حاصل از فروش اوراق
بهادار به کارگزار معرفی می کندو صرفا"پرداخت وجوه به همین حساب صورت خواهد گرفت.
ماده ) 6مشتری باید گواهی نامه موقت اوراق بهادار خود را قبل از سفارش فروش در اختیار کارگزار قرار دهد .کارگزار فقهط ماهاز بهه فهروش
اوراق بهاداری است که گواهی نامه موقت آن را در اختیار دارد.
ماده )7مشتری گواهینامه موقت قبلی اوراق بهادار را که سفارش خرید مادد آن را به کارگزار می دهد مهی بایهددر اختیهار کهارگزار قهرار داده
باشد.
ماده  ) 8در صورت اناام معامله کارگزار حداکثر در مدت  24ساعت گزارشی از صورتحسهاب مشهتری شهامل معهامالت اناهام شهده و وجهوه
دریافتی و پرداختی ر ا به طور الکترونیک برای مشتری ارسال نماید و کارگزار ترتیبی می دهد تا سفارش های اجرا نشده خرید و فروش مشتری
در سایت کارگزاری مشخص گردد.
ماده )9کارگزار پس از دریافت سفارش خرید یا فروش از مشتری ترتیبی می دهد که وصول سفارش برای مشتری از طریهق سهایت کهارگزاری
امک ان پذیر باشد.در مواردی که اجرای سفارش های خرید یا فروش مشتری برای کارگزارغیر ممکن باشدکارگزار می باید حهداکثر رهرف یهک
روز کاری مراتب عدم امکان اجرای سفارش و علت آن را به مشتری اعالم نماید.
ماده)10سفارش های ارسالی توسط مشتری به مدت  5روز کاری اعتبار دارد و در صورت سپری شدن مهلت یاد شهده سفارشهات باطهل اسهت.
تغییر و اصالح سفارش مشتری فقط از طریق دستور ابطال سفارش قبلی توسط مشتری ممکن است .در صورت دریافت دستور ابطال مشتری طی
ساعات اناام معامله کارگزار ملزم به اعمال دستور مشتری حداکثر در روز بعد است .
ماده)11در صورت بروز اختالف بین کارگزار و مشتری در خصوص محتوای داده ها  ،سهوابق اطالعهاتی تبهت شهده بهر روی پایگهاه اطالعهاتی
کارگزاری برا ی طرفین الزم االتباع می باشد.
ماده ) 12طرفین با امضای این توافق نامه خود را به رعایت مفاد دستور العمل اجرایی سهفارش ههای الکترونیکهی اوراق بههادار مصهوب مهور

 1383/4/20هیئت مدیره سازمان کارگزاران بورس که در سایت کارگزار انعکاس دارد و مفاد آن را بین خود الزم االجرا اعالم می کنند//.

شرکت کارگزاری بانک دی(سهامی خاص)

تاریخ و امضا مشتری

محل گواهی امضاء مشتری

