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فرم مشخصات مشتريان حقیقي کارگزاری
اطالعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمیشود .تکمیل قسمتهای ستارهدار الزامی و سایر قسمتها اختیاری است.
بخشهای مشترک این فرم باید توسط مشتری یا نماینده تکمیل شود سایر بخشها که با عبارتهای "اطالعات مشتری" و "اطالعات نماینده" مشخص شده است باتوجه به نقش شخص تکمیل کننده (مشتری
یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل گردد.
نمایندۀ شخص حقوقی و اشخاص مجاز به ارائۀ سفارش از طرف شخص حقوقی ،طبق تبصرۀ  1بند  1-2-4مادۀ  4دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه ،باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی

مورد شناسایی قرار گیرند.
 .مشخصات مشتری/نماینده:

*نام..........................................................:
*نام خانوادگی...........................................:
□ مرد

*جنسیت:

□ زن

□ مجرد

□ متاهل تحصيالت............…:

*سری و سریال شناسنامه:

*نام پدر*................................. :تاریخ تولد*13......../......../........ :شماره شناسنامه* .......................................... :محل صدور..................................................... :
*کدپستی:

*شماره ملی:
اطالعات ارتباطی:

* نشانی :کشور............................. :استان ................................ :شهر ................................ :خیابان .................................... :کوچه.............................. :پالک................:
نشانی پست الکترونیکی* .........................................................................:تلفن همراه* .................................... :تلفن ثابت.................................................. :

کد(های) معامالتی مشتری(در صورتی که قبالً کد اخذ شده باشد):

نام بورس /بازار خارج از بورس
کد معامالتی

امضاء ،مهر یا اثر انگشت مشتری  /نماینده –تاریخ

مهر  -امضاء شرکت کارگزار
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 .2اطالعات شغلی:

لطفاً در این قسمت اطالعات شغلی مشتری ،درج شود:
عنوان شغل  .................................... :تاریخ اشتغال.......................... :

نام شرکت/مؤسسه .......................... :سمت .............................. :

نشانی محل کار............................................................................................................................................................................................ :
تلفن محل کار ...................................................................... :دورنگار ................................... :کد پستی......................................... :
 .3اطالعات مالی:

*-3-1میزان آشنایی شما با مفاهیم مالی و سرمایهگذاری در اوراقبهادار □ :عالی

□ خوب

□ متوسط

□ کم

□ بسیارکم

-3-2ارزش روز داراییهای تحت مالکیت شما تقریباً چقدر است؟  ............................................................ریال
 -3-3متوسط درآمد ماهیانۀ شما از مشاغل و منابع مختلف در حال حاضر چقدر است؟  ............................................................ریال
-3-4حدود ارزش معامالت شما طی یک سال اخیر در جدول زیر درج شود:
بورس اوراقبهادار و فرابورس(میلیون ریال)

بورسهای کاالیی (میلیون ریال)

بورسهای خارج از کشور(هزار دالر آمریکا)

 -3-5نام شرکت/شرکت های کارگزاری در ایران که شما از طریق آنان مبادرت به معامله نمودهاید ،ذکر نمایید:

اطالعات مشتری

............................................................................................................. .............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

* -3-6پیشبینی میکنید سطح معامالت شما در بازار سرمایه طی یک سال چه مبلغی باشد؟
□ بین 250تا  1000میلیون ریال

□ کمتر از 250میلیون ریال

□ بین 5000تا  10000میلیون ریال

□ بین 1000تا  5000میلیون ریال

□ بیشتر از  10000میلیون ریال

* .4مشخصات حساب بانکی:

مشخصات حساب بانکی که به نام مشتری افتتاح شده است ،در زیر ارائه گردد:
حساب بانکی:
نام بانک ........................:نام شعبه  ................................. :کد شعبه ....................:شهرستان  ............................... :نوع حساب......................:
شماره حسا ب ..............................................................:نام صاحب حساب ............................... :کدشبای حساب( :در جدول زیر نوشته شود)
IR

تذکر :1حساب اعالم شده بایستی در یک بانک ایرانی و به نام مشتری باشد و کارگزار از پذیرفتن حساب یا حسابهای مشترک معذور است.
تذکر : 2مطالبات مشتری از کارگزاری صرفاً به حساب اعالم شده مذکور واریز خواهد شد ،مگر در صورتی که مشتری حساب بانکی جدیدی را کتباً به کارگزاری اعالم نماید که
در این صورت به حساب جایگزین وی واریز خواهد شد.
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* .5سمت و شرایط نماینده:

اطالعات نماینده

 -5-1مشخصات شخصی که شما از طرف وی نمایندگی دارید را در این قسمت قید نمایید:
شخص حقیقی :نام و نامخانوادگی ...............................:شمارۀ شناسایی.......................................:
شخص حقوقی  :نام شرکت  ....................................... :شمارۀ شناسایی .......................................:
 -5-2نوع مدرک اثبات کنندۀ سمت□ :وکالتنامۀ رسمی □شناسنامۀ ولی و شخص تحت والیت □قیم نامۀ رسمی
□معرفینامۀ نمایندۀ شخص حقوقی □سایر موارد به موجب قوانین و مقررات ...............................................
 -5-3تاریخ انقضاء نمایندگی................./........../........ .. :

 .6مشتری/نماینده تعهد مینماید:

 -6-1ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی ،اطالعات مورد درخواست شرکت کارگزاری در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن شرکت تعیین میکند
جهت انجام وظایف محول شده تأمین نماید.
 -6-2اجازۀ استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی(کد معامالتی) را ندهد و در صورت اقدام ،موضوع را بالفاصله به کارگزار اطالع دهد.
 -6-3تغییرات کدپستی و اطالعات مربوط به نشانی خود را به مراجع ذیربط اطالع دهد .آخرین نشانی متقاضی ،نشانی ارایه شده از سوی مراجع مربوطه است حتی اگر
متقاضی نشانی خود را راساً اصالح نکرده باشد.
 -6-4هرگونه تغییر در اطالعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطالع کارگزار برساند.
* .7نمونۀ امضا ،مهر یا اثر انگشت(مشتری/نماینده):
اثرانگشت:
نمونه امضاء:

 .8تأیید متصدی پذیرش شرکت کارگزاری:

اینجانب  ..............................متصدی پذیرش شرکت کارگزاری در تاریخ 13......./......../......این فرم را دریافت و تطبیق اطالعات مندرج در آن را با مدارک شناسایی
ارائه شده توسط مشتری/نماینده تأیید می نمایم.
نام و امضاء معرف پذیرش

نام و امضاء متصدی پذیرش :

نام امضاء تائیدکننده :

مهر شرکت

:
الزم است کارگزار مدارک مشتری و نماینده را به شرح ذیل اخذ نموده و اطالعات ثبت شده در این فرم را با مندرجات مدارک تطبیق دهد و تصویر برابر اصل این مدارک ،توسط کارکنان ذیربط
در کارگزاری تهیه و در پرونده نگهداری شود.

برای مشتری ایرانی:
اصل شناسنامه (بعالوه در صورت وجود توضیحات مربوط به این فرم در صفحه توضیحات)
اصل کارت ملی.

برای نماینده مشتری عالوه بر مدارک فوق حسب مورد ،تصویر مدارک اثبات کنندۀ سمت نماینده به شرح زیر:
در مورد وکیل  :وکالتنامه که طبق مقررات مربوطه(دستورالعمل نحوۀ انجام معامالت وکالتی اوراق بهادار) به تأیید رسیده باشد.
در مورد قیم  :قیم نامۀ معتبر که توسط مرجع ذی صالح قضایی صادر شده است.
در مورد ولی  :مدارک هویتی ولی حسب مورد .در مورد ولی ( توضیح اینکه پدر و پدر بزرگ ولی فرزندان صغیر -کمتر از 18سال تمام -محسوب می شود) .
در مورد نمایندۀ شخص حقوقی  :مدارک مثبتۀ نمایندگی این اشخاص که طبق مقررات مربوطه تهیه و ارائه شده است .این اشخاص باید هرکدام بطور جداگانه ،فرم مشخصات نمایندۀ مشتری را
تکمیل و ارائه نمایند
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اقرارنامه و بيانيه پذيرش ريسك معامالت سهام و حقتقدم خريد سهام در بازار پايه فرابورس ايران
با توجه به ريسك موجود در معامالت سهام و حق تقدم خريد سهام در بازار پايه فرابورس ايران ،به موجب اين اقرارنامه
مشتري اذعان مينمايد كه با اطالع دقيق و آگاهي كافي در خصوص ماهيت اين بازار ،نسبت به معامالت سهام مذكور اقدام
مينمايد .اين قرارنامه و بيانيه بايد پيش از انجام معامالت به امضاي هريك از مشترياني كه در بازار پايه فرابورس ايران
فعاليت مينمايند ،برسد .همچنين مشتري اقرار مينمايد:
 -1از تمامي شرايط ،قوانين و مقررات مربوط به انجام معامالت در بازار پايه فرابورس ايران از جمله "دستورالعمل اجرايي
نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در بازار پايه فرابورس ايران" مصوب مورخ  1395/02/28هيأتمديره محترم سازمان
بورس و اوراق بهادار ،تابلوهاي معامالتي مربوطه و ريسكهاي مربوط به آن آگاهي دقيق و كامل دارد.
 -2با توجه به عدم وجود ضامن نقدشوندگي در سهام شركتهاي درج شده در بازار پايه فرابورس ايران ،در صورت عدم
وجود قابليت نقدشوندگي هيچگونه مسئوليتي متوجه فرابورس ايران ،كارگزار و ناشر نخواهد بود.
 -3خريدار قبل از شروع معامالت در بازار پايه ،از نرخ كارمزد و ساير هزينه هاي مربوطه اطالع كامل دارد و اين هزينهها در
صورتحساب وي منظور خواهدشد.
 -4مشتري ممكن است در شرايط خاص با توجه به وضعيت عملكرد ناشر مربوطه ،عرضه و تقاضا و تغييرات قيمت روزانه ،در
زمان مناسب (و با قيمت مورد نظر) نتواند از بازار خارج شود و متحمل زيان گردد ،در اين صورت مشتري حق اعتراض ندارد.
 -5مطابق با دستورالعمل مع امالت ،سازمان يا فرابورس ايران مي تواند دستور توقف نماد معامالتي را صادر نمايد .بازگشايي
مجدد نماد تحت شرايطي ممكن است بر سود و زيان مشتري تاثيرگذار باشد.
 -6آشنايي با مقررات ،به مشتري امكان ميدهد تا از حقوق و تعهدات خود ،آگاهي و پذيرش كامل داشته باشد .مطالعه دقيق
اقرارنامه و بيانيه پذيرش ريسك ،دستورالعمل معامالت و ساير مقررات مرتبط ،از الزامات فعاليت در اين بازار بوده و كارگزار و
فرابورس ايران مسئوليتي در خصوص فقدان آگاهي مشتري نخواهند داشت.
 -7مطابق با مفاد ماده " 6اصالح دستورالعمل خريد اعتباري اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران و
نصابهاي موضوع مواد  4و  5آن دستورالعمل ،مصوب مورخ  1392/12/12هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار"،
سهام و حق تقدم خريد سهام قابل معامله در "تابلو پايه ب" و "تابلو پايه ج" فرابورس ايران به عنوان تضامين بدهي
تجاري مشتري به كارگزار اعتبار دهنده محسوب نميگردند.
 -8مطابق با مفاد ماده  5و تبصره ماده " 24اصالح دستورالعمل پذيرش ،عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ايران،
مصوب مورخ  1395/02/28هيأتمديره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار" ،درج اوراق بهادار در بازار پايه و همچنين
لغو درج آنها با تاييد "كميته درج فرابورس ايران" صورت ميپذيرد .عالوه بر اين تصميمگيري در خصوص انتقال

دفترمركزي تاالراختصاصي :تهران بلوار آفريقا خيابان كاج آبادي پالک  86كد پستي 1966913551
تلفن:

75439000- 75241000

تاريخ ......................................:
شماره .................................... :
پيوست.....................................:
بسمه تعالي

....

شركت كارگزاري بانك مسكن (سهامي خاص)
(با سرمايه دويست ميليارد ريال -شماره ثبت)96219

شركتها بين "تابلو پايه ب" و "تابلو پايه ج" و تعيين دورههاي مورد رسيدگي ،بر عهده كميته مذكور ميباشد .لذا هرگونه
اعتراضي مبني بر انتقال شركتها فيمابين "تابلو پايه ب" و "تابلو پايه ج" و يا لغو درج آنها مسموع نميباشد.
 -9انواع سفارش و اعتبار آن در بازار پايه به شرح ستورالعمل اجرايي نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس ايران،
مصوب  1388/06/07هيأت مديره سازمان بورس واوراق بهادارواصالحات بعدي آن"و"دستورالعمل اجرايي نحوه انجام
معامالت اوراق بهادار در بازار پايه فرابورس ايران ،مصوب  1395/02/28هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار" است.
 -10مراتب فوق جنبه حصري ندارد؛كليه ريسكهاي ذكرنشدهاي كه به هرنحو مربوط به انجام معامالت سهام و حق تقدم خريد
سهام در بازار پايه فرابورس ايران ميباشد و خريدار به همه آنها اشعار كامل دارد مشمول اين اقرارنامه و بيانيه خواهد شد.
 -11مشتري متعهد ميگردد كه مفاد تمامي قوانين و مقررات و دستورالعملهاي الزم االجرا در بازار سرمايه اعم از قانون بازار
اورا ق بهادار جمهوري اسالمي ايران را در خصوص بازار پايه فرابورس نيز رعايت نموده و چنانچه در هر زمان بنا به تشخيص و
اعالم مراجع ذيصالح بازار سرمايه هرگونه تخلف ،قصور يا كوتاهي در رعايت مفاد مذكور از سوي مشتري اعالم شود آن مرجع
ذيربط حق دارد ضمن ممانعت از انجام معامالت مشتري ،مطابق با قوانين مربوطه اعم از جرايم و مجازاتهاي موضوع فصل
ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران با وي برخورد نمايد.
به موجب اين سند اينجانب/شركت  ...................................اقرارنامه و بيانيه پذيرش ريسك معامالت سهام و حق تقدم خريد
سهام در بازار پايه و همچنين مفاد ابالغيه شماره  96/001موضوع نامه شماره  96/2/60664مورخ  1396/01/09معاونت
عمليات و نظارت بازار فرابورس ايران را دريافت و مطالعه نموده و ضمن اعالم اطالع از كليه مقررات و شرايط معامالتي و
ريسكهايي كه در آن متصور بوده و احتمال وقوع دارد و نيز با شناخت و درک كامل از ماهيت امر و شرايط و مقررات مربوطه،
مراتب را تأييد نموده و هيچ گونه اعتراض و ادعايي اعم از حقوقي و جزايي در حال حاضر يا بعداً در اين خصوص عليه ساير
اشخاص نداشته ،حق دعوي خود را در اين زمينه علي الدوام سلب و ساقط ميسازم.
نام ونام خانوادگي خريدارحقيقي :امضاء واثرانگشت

مهر و امضاءکارگزاری :

دفترمركزي تاالراختصاصي :تهران بلوار آفريقا خيابان كاج آبادي پالک  86كد پستي 1966913551
تلفن:

75439000- 75241000
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قرارداد جامع مشتری و کارگزار(درخصوص اوراق بهادار)
مقدمه
اين قراداد بین شركت كارگزاري بانك مسكن (سهامی خاص) به شماره ثبت  96219و شماره شناسه ملی  10101402790بانمايندگی
آقاي  /خانم با نمايندگی آقاي محمدحسن قانع به سمت رئیس هیات مديره و آقاي محمدمهدي بحرالعلوم به سمت مدير عامل و نايب
رئیس هیات مديره و به نشانی دفتر مركزي تهران بلوار آفريقا خیابان كاج آبادي پالک  86كدپستی 1966913551شماره
تلفن 75241000و نشانی سايت اينترنتی  maskanbourse.comكه از اين پس «كارگزار» نامیده میشود از يك طرف ،و
«مشتري» با مشخصات مندرج در جدول زير از طرف ديگر ،به شرح مواد ذيل منعقد گرديد:
نام و نام خانوادگي :

نام پدر :

کدملي :

شماره شناسنامه :

تلفن ثابت :

کد پستي :

تلفن همراه :

پست الکترونيکي :

شماره حساب بانکي :

نام بانک وکد شعبه

نشاني :

تبصره :چنانچه اين قرارداد و يا هر يك از قراردادهاي متعاقب آن به نمايندگی( اعم از وكالت ،وصالت واليت يا قیمومت )توسط شخص
حقیقی يا حقوقی براي شخص حقیقی يا حقوقی ديگري منعقد شده باشد ،نماينده نیزشخصاً مسئول ايفاي تعهدات ناشی از قراداد حاضر
و ساير قراددهاي متعاقب آن است و در اين خصوص با اصیل متضامناً مسئولیت خواهد داشت.
ماده  )1موضوع قرارداد حاضر عبارت است از ارائه خدمات كارگزاري از طرف كارگزار به مشتري درچارچوب قوانین و مقرات الزم االجرا
در بازارسرمايه  .مادامی كه توافق مكتوبی برخالف مفاد اين قرارداد بین طرفین منعقد نشده باشد يا براساس قوانین و مقررات اتخاذ
ترتیبات ديگري الزامی نگردد ،مفاد اين قرارداد تعیین كننده حقوق و تكالیف طرفین بوده و بر كلیه توافقات و تعامالت بین كارگزار و
مشتري حاكم است  .انعقاد اين قرارداد مشتري را مكلف نمی سازد تا صرفاً از خدمات كارگزار طرف اين قرارداد استفاده نمايد و استفاده
مشتري از اين خدمات ساير شركت هاي كارگزاران تاثیري بر نفوذ واعتباراين قرارداد ندارد.
ماده  )2اين قرارداد از تاريخ امضاء توسط طرفین به مدت نامحدود اعتباردارد.
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ماده  )3كلیه اطالع رسانیهاي كارگزار به مشتري درخصوص وضعیت اجراي سفارش ارائه شده يا دريافت ها ياپرداخت هاي انجام شده
فی مابین كارگزاري و مشتري،از طريق پايگاه اطالعاتی كارگزاري به نشانی www.maskanbourse.comانجام می شود و
مشتري با استفاده از نام كاربري و گذرواژهاي كه به شماره تلفن همراه معرفی شده توسط وي در صدر اين قرارداد ارسال می گردد ،قادر
به دسترسی به اطالعات مزبور خواهد بود .مشتري مكلف است پس از ارائه هر سفارش ،واريز يا انتقال وجه به حساب كارگزار يا ارائه
درخواست وجه از كارگزار ،با مراجعه به سايت اينترنتی كارگزاري از وضعیت اجراي سفارش ارائه شده يا دريافت ها يا پرداخت هاي انجام
شده مطلع شود .درصورتی كه كارگزار اطالعات راجع به اجراي سفارش هاي دريافت شده يا دريافت هايا پرداخت هاي انجام شده را
برروي سايت اينترنتی خود قرارداده باشد ،عدم اطالع مشتري به واسطه عدم مراجعه به سايت اينترنتی كارگزار موجب هیچ مسئولیتی
براي كارگزار نخواهد بود .در هر حال عدم طرح اعتراض از سوي مشتري ظرف مدت يك هفته از تاريخ درج اطالعات راجع به اجراي
سفارش ها يا دريافت ها يا پرداخت ها انجام شده برروي سايت اينترنتی كارگزار،به منزله تايید و تنفیذ معامالت يا دريافت ها يا پرداخت
هاي مذكور است.
تبصره  :1مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام كاربري و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله و ضرر وزيان حاصله كه از طريق
كاربري و يا رمز عبور مشتري صورت می گیرد ،برعهده مشتري است.
تبصره  :2چنانچه مشتري پیامك حاوي نام كاربري ورمز عبور خود را ظرف مدت 3روز از تاريخ امضاي اين قرارداد دريافت ننمايد،مكلف
است مراتب را به كارگزار اعالم كند .عدم اعالم اين امر توسط مشتري به كارگزارظرف موعد يادشده ،به منزله وصول پیامك حاوي نام
كاربري و رمز عبور به مشتري تلقی خواهد شد
ماده  )4مشتري با امضاء ذيل اين قراداد اعالم می نمايد كه به قوامین و مقررات حاكم بربازار سرمايه آگاهی كافی دارد و از دانش
كافی درخصوص انواع ابزارها و اوراق بهادار قابل معامله  ،شیوه هاي ارائه سفارش  ،نحوه انجام معامله در بازارسرمايه و تعهدات و الزامات
ناشی از انجام معامالت برخوردار است و كارگزار هیچ گونه تعهدي به اطالع رسانی و ارائه مشاوره اين خصوص ،ندارد .بديهی است
درصورت وارد شدن هرگونه ضرروزيان به مشتري درنتیجه عدم اطالع و آگاهی از موارد يادشده ،هیچ گونه مسولیتی متوجه كارگزار
نخواهد بود.
ماده  )5تكلیف كارگزار صرفاً اجراي سفارشهاي مشتري در حدود قوانین و مقررات حاكم بربازار سرمايه است و كارگزار در خصوص
نتايج و تبعات مالی ياغیرمالی معامالتی كه به درخواست مشتري و به نام او انجام می شود ،هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
ماده  )6مشتري مكلف است كلیه وجوه راصرفاً به حساب بانكی معرفی شده در سايت اينترنتی كارگزاري واريز نمايد .چنانچه وجوه
توسط مشتري به حساب بانكی ديگري واريز گردد ،تمامی تبعات و مسئولیت هاي ناشی از آن تماماً برعهده مشتري خواهد بود.
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ماده  )7مسولیت صحت اط العات مندرج در صدر اين قرارداد تماماً برعهده مشتري است همچنین مشتري متعهد می گردد در صورت
تغییر در هر يك از اطالعات مندرج در صدر اين قرارداد ،بالفاصله مراتب را به كارگزار اطالع دهد.
ماده  )8مشتري با امضاء ذيل اين قراردادتايید می نمايد كه حساب معرفی شده در مقدمه قرارداد صرفاً به نام وي است و حساب مزبور،
مسدود يا راكد نیست .

ماده  )9وجوهی كه توسط مشتري به حساب كارگزار واريز می شود ،در دفاتر كارگزار صرفاًبه نام شخص مشتري ثبت می گردد.
همچنین درصورتی كه وجوهی توسط مشتري به حساب كارگزار واريز گردد لیكن هويت واريز كننده مشخص نباشد ،كارگزار وجوه مزبور
رادرحساب مشتري ثبت و اعمال نخواهد نمود و وجوه مزبور تا زمان احراز هويت شخص واريز كننده ،درسرفضل حساب واريزي هاي
نامشخص ثبت می گردد.
ماده  )10مشتري مكلف است پیش از ارائه سفارش خريد ،نسبت به تامین منابع مالی الزم براي اجراي سفارش اقدام نمايد و در صورت
عدم تامین منابع مالی ،كارگزاري تكلیفی به انجام سفارش ندارد .درصورتی كه پس از اجراي سفارش ،مشتري بنا به هردلیلی به استثناي
معامالتی توسط كارگزاري به كارگزار براي مشتري به اشتباه انجام شده است ،به كارگزاري بدهكار شود مكلف خواهد بود فوراً نسبت به
تسويه بدهی خود كه از اين محل ناشی می شود ،اقدام نمايد .چنانچه ظرف  2روز كاري از تاريخ انجام معامله ،مشتري نسبت به تسويه
حساب اقدام ننمايد مكلف خواهدبود36درصد مبلغ بدهی را به عنوان وجه التزام به كارگزاربپردازد.
تبصره :در صورت عدم پرداخت بدهی موضوع اين ماده توسط مشتري ظرف مهلت 2روز كاري ،به موجب اين قرارداد مشتري ضمن عقد
خارج الزم كارگزار را وكیل و وصی پس از فوت خود قرارمی دهد تا حسب مورد اقدامات زير را انجام دهد.
.1درصورت قابل معامله بودن هريك از اوراق بهادارخريداري شده به نام مشتري ،كارگزار می تواند ظرف حداكثرپنج روزمعامالتی از زمان
اتمام مهلت مندرج درصدراين تبصره ،نسبت به فروش هريك از اوراق مزبور به نشخصیص خود معادل مجموع بدهی و وجه التزام تعیین
-2درصورتی كه هیچ يك از اوراق بهادارخريداري شده موقتا ًقابل معامله نباشد كارگزار می تواند به تشخیص خود نسبت به فروش
هريك از اوراق بهادار متعلق به مشتري معادل مجموع بدهی و وجه التزام تعیین شده ،ظرف مدت حداكثر پنچ روز معامالتی از زمان اتمام
مهلت مندرج درصدر اين تبصره ،اقدام نمايد.
-3درصورتی كه هیچ يك از اوراق بهادارمتعلق به مشتري موقتاً قابل معامله نباشد ،كارگزارظرف مدت حداكثر پنچ روزمعامالتی پس
ازفراهم شدن امكان معامله اوراق مذكور ،نسبت به فروش آن اوراق معادل مجموع بدهی و وجه التزام تعیین شده ،اقدام نمايد.
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تبصره :2درصورت اصالح مقررات مربوط به تسويه معامالت ،مواعد مقرر در اين ماده و تبصره  1آن نیز متناسب با مقرره مزبور اصالح
خواهد شد.
ماده  )1وجوه ناشی از اجراي سفارشهاي فروش مشتري به پس از كسر بدهی هاي ناشی از معامالت ،به حساب مشتري نزد كارگزار
منظور خواهد شد و در صورت درخواست مشتري ،ظرف مدتی كه يك روز كاري از تاريخ ارائه درخواست قابل استناد وبارعايت زمان
تسويه با اتاق پاياپاي ،صرفاًبه به حساب معرفی شده توسط مشتري واريز خواهد شد .تغییر درحساب بانكی مشتري منوط به اعالم حساب
بانكی جديد از طريق تكمیل فرم هاي مربوط دركارگزاري خواهد بود.
تبصره :در صورتی كه سفارش راجع به فروش اوراق بهاداري باشد كه توسط كارگزار ديگري براي مشتري خريداري شده است،
كارگزارمی تواند در صورت اعالم بدهكار بودن مشتري توسط ساير شركت هاي كارگزاري از پرداخت وجوه حاصل از فروش به مشتري
تا تعیین تكلیف نهايی موضوع خودداري نمايد.
ماده  )12درصورتیكه كارگزار اشتباهاً معامله اي را به نام مشتري انجام داده يا ثبت نمايد ،مجاز است اقدامات الزم را به منظور رفع و
اصالح اشتباه انجام دهد و در صورتیكه براي رفع يا اصالح اشتباه ،انجام معامله يا معامالت ديگري به نام مشتري ضرورت داشته باشد،
مشتري ضمن عقد خارج الزم كارگزار راوكیل و وصی پس از فوت خود قرار می دهد تا نسبت به انجام معامالت مذكور از طرف مشتري
اقدام نمايد .در هر حال مسئولیت اشتباهات ياد شده و معامالتی كه كارگزار براي اصالح آنها انجام میدهد به عهدۀ كارگزار است و
درصورتی كه از اين امر خسارتی متوجه مشتري گردد ،كارگزار بايد بالفاصله و بدون نیاز به مطالبه جبران خسارت از طرف مشتري،
خسارت وارده به مشتري را به طريق مقتضی جبران نمايد.
ماده  )13مشتري و كارگزار ضمن عقد خارج الزم صرفاًدرخصوص موارد ذيل حق اقامه دعوا علیه يكديگر را پس از گذشت  2سال از
مواعد مذكور درهر مورد به كلی از خود سلب و ساقط می نمايند وسپري شدن مدت هاي مورد اشاره دراين ماده به منزلۀ صلح بالعوض
تمامی دعاوي احتمالی طرفین علیه يكديگر درخصوص موارد ذيل است:
-1هرگونه ادعا در مورد معاملهاي كه كارگزار به نام مشتري انجام داده و اطالعات آن را در گزارش گردش حساب مشتري برروي پايگاه
اطالعاتی خود در دسترس مشتري قرار داده است ،پس از گذشت  2سال از تاريخ ارائۀ اطالعات ياد شده؛
-2هرگونه ادعا در حصوص سفارشهاي ارائه شده توسط مشتري به كارگزار ،پس از گذشت  2سال از تاريخ ارائه سفارش؛
-3هرگونه ادعا درخصوص واريز يا نقل و انتقال وجوه بین مشتري وكارگزار ،پس از گذشت  2سال از تاريخ واريز يا نقل واتتقال وجوه
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ماده  )14درصورتی كه به دلیل قطعی ،كندي يا بروز اختالل در هر يك از سامانه هايی كه كارگزار در اختیار مشتري قرار می دهد يا
هر يك از سامانه هايی كه كارگزار براي انجام معامله يا ثبت و ارسال سفارش از آنها استفاده می كند؛ سفارش يا سفارش هاي ارائه شده
توسط مشتري قابل اجرا نباشد و اين امر منجر به ورود خسارت به مشتري شود ،كارگزار هیچ گونه مسئولیتی جهت جبران خسارت وارده
به مشتري نخواهد داشت.
ماده  )15هرگاه اجراي تمام يا بخشی از اين قرارداد به واسطه عامل خارجی غیر قابل رفع و غیرقابل پیش بینی (فورس ماژور) ،غیر
ممكن شود يا به تاخیر افتد ،مادام كه شرايط مزبور برطرف نشده طرفی كه در اين وضعیت قرارگرفته است مسئول جبران خسارات ناشی
از عدم اجرا يا تاخیر در اجراي مفاد قرارداد نیست.
تبصره:مشتري نمی تواند به استناد بروز عامل خارجی غیرقابل رفع و غیر قابل پیش بینی ،از پرداخت بدهی خودداري نمايد و در هرحال
موظف به پرداخت بدهی خود ظرف موعد مقرر در ماده  9است.
ماده  )16درصورت بروز اختالف در تفسیر يا اجراي مفاد اين قرارداد ،موضوع توسط هیات سه نفره داوري كه توسط هیئت مديره كانون
كارگزاران بورس و اوراق بهادار انتخاب می شوند مورد برسی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت .راي صادره از سوي داوران قطعی و براي
طرفین قرارداد الزم االجرا خواهد بود.

اشخاص حقیقی  :نام ونام خانوادگی اثر انگشت و امضاء

مهروامضاء شركت كارگزاري

تاريخ ......................................:
شماره .................................... :
پيوست.....................................:
بسمه تعالي

....

شركت كارگزاري بانك مسكن (سهامي خاص)
(با سرمايه دويست ميليارد ريال -شماره ثبت)96219

توافق نامه خريد و فروش الكترونيكي اوراق بهادار(شخصيت حقيقي)
اين توافق نامه در اجراي ماده  24آيين نامه « معامالت در بورس اوراق بهادار » بين شركت و مشتري با مشخصات زير :
نام:

نام خانوادگي:

نام پدر:

تاريخ تولد:

شماره شناسنامه:

سريال شناسنامه:

صادره:

كد ملي:

كدبورسي:

تلفن:

تلفن همراه:

آدرس الكترونيكي:

جنسيت:

آدرس وكدپستي:
نام بانك :

كدشعبه:

شعبه:

شماره حساب:

نوع حساب:

شباحساب:

IR:

منعقد و شرايط آن به شرح زير تعيين گرديد :
ماده  : 1موضوع توافق نامه عبارت است از توافق کارگزار و مشتری جهت خريد يا فروش اوراق بهاااار بارای مشاتری بار اساا
سفارشهايي که به صورت الکترونيکي برای کارگزار ارسال مي کند .
ماده  : 2مدت توافق نامه از تاريخ امضای آن نامحدوا مي باشد.
تبصره  :1مشتری مي تواند ار صورت تمايل به فسخ قرارااا  ،با مراجعه حضوری به افتر کارگزاری و ارخواست کتبي نسبت به
فسخ قرارااا اقدام نمايد .
تبصره  :2کارگزاری مي تواند ار صورت بروز هرگونه شرايط غير قابل پيش بيني و بنا به تشخيص خوا نسبت به فسخ قرارااا اقدام
و مراتب را بصورت الکترونيکي به اطالع مشتری برساند .
ماده  : 3کارگزار  48ساعت پس از امضای اين توافق نامه  ،نام کاربر و رمز عبور برای وروا به سايت اينترنتي کارگزاری را با مراجعه
حضوری مشتری و يا از طريق اعالم الکترونيکي ار اختيار او قرار مي اهد  .مسئوليت حفظ و مراقبت از نام کاربر و رمز عبور بر عهده
مشتری است  .ار صورت افشای نام کاربر و رمز عبور  ،مشتری بايد مراتب را به کارگزار اطالع اااه و تقاضای صدور نام کاربر و
دفترمركزي تاالراختصاصي :تهران بلوار آفريقا خيابان كاج آبادي پالک  86كد پستي 1966913551
تلفن:

75439000- 75241000

تاريخ ......................................:
شماره .................................... :
پيوست.....................................:
بسمه تعالي

....

شركت كارگزاري بانك مسكن (سهامي خاص)
(با سرمايه دويست ميليارد ريال -شماره ثبت)96219

رمز عبور جديد نمايد  .تا زماني که اين امر توسط مشتری اعالم نشده  ،کارگزار بابت انجام استوراتي که از آن نام کاربر و رمز عبور
اريافت مي کند  ،هيچ مسئوليتي ندارا .
ماده  : 4ار صورت تقاضای مشتری به تغيير نام کاربر  ،کارگزار نام کاربر قبلي را ابطال و نام کاربر جديدی ار اختيار مشاتری قارار
مي اهد  .ار هر مورا که کارگزار الزم بداند  ،تغيير نام کاربر و رمز عبور را اعمال مي کند  ،و مراتاب را بالفاصاله از طرياق اعاالم
الکترونيکي به اطالع مشتری مي رساند .
ماده  : 5مشتری حساب بانکي خوا را جهت واريز وجوه حاصل از فروش اوراق بهااار به کارگزار معرفي مي کند (اولويت باا بانا

هاای

ملي و ملت ،پاسارگاا ،سامان ،تجارت ،مسکن مي باشد.ارغيراين صورت بانکهای ايگرحتماً شماره حساب همراه باشبا حساب الزاماي ماي
باشد
ماده  : 6مشتری بايد گواهينامه موقت اوراق بهااار خوا را قبل از سفارش فروش ار اختيار کارگزار قرار اهد و کارگزار فقط مجاز به
فروش اوراق بهاااری است که گواهينامه موقت آن را ار اختيار اارا .
ماده  : 7مشتری مي تواند از طريق مراجعه حضوری گواهينامه موقت اوراق بهاااری را که از طريق الکترونيکي خريداری کراه است
اريافت نمايد  .اريافت گواهينامه موقت جديد منوط به تحويل گواهينامه موقت قبلي همان سهم به کارگزار است .
ماده  : 8مشتری آار

پست الکتروني

خوا را به شرح ذيل جهت ارسال صورتحسااب و رماز اينترنتاي و سااير ماوارا ار اختياار

کارگزاری قرار اااه و متعهد مي شوا که حداقل هر  48ساعت يکبار آن را کنترل نمايد .
ماده  : 9ار صورت انجام معامله  ،کارگزار حداقل ار پايان هر هفته  ،گزارشي از صورت وضعيت معامالت مشتری  ،شامل معامالت
انجام شده  ،وجوه اريافتي و پرااختي  ،و نيز سفارشهای اجرا نشده خريد و فروش را به طور الکترونيکي بارای مشاتری ارساال ماي
نمايد  .هم چنين  ،کارگزار مي بايد صورت وضعيت حساب مشتری را حداکثر ظرف  24ساعت بعد از پاياان روزی کاه معاملاه بارای
مشتری انجام مي شوا  ،ار اختيار وی قرار اهد .
ماده  : 10کارگزار پس از اريافت سفارش خريد يا فروش از مشتری حداکثر ظرف ي

ساعت پيام وصول سفارش را برای مشتری

ارسال مي نمايد  .ثبت اطالعات ارخواست خريد يا فروش توسط مشتری ار سايت کارگزاری و همچناين ارساال پياام وصاول ايان
اطالعات به منزله پذيرش ارخواست از طرف کارگزاری نبواه و تعهدی نسبت به انجام آن ايجااا نماي نماياد  .پاذيرش ارخواسات
مشتری منوط به بررسي مسئول سفارشات اينترنتي مي باشد .
تبصره  :1کارگزار موظف است ي

روز پس از پذيرش ارخواست خريد يا فروش اينترنتي نسبت به خريد يا فروش آن اقدام نمايد

و ار صورت امکان اقدام طي روز جاری کارگزاری اقدام مقتضي را به عمل خواهد آورا .
دفترمركزي تاالراختصاصي :تهران بلوار آفريقا خيابان كاج آبادي پالک  86كد پستي 1966913551
تلفن:

75439000- 75241000

تاريخ ......................................:
شماره .................................... :
پيوست.....................................:
بسمه تعالي

....

شركت كارگزاري بانك مسكن (سهامي خاص)
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تبصره  :2ار موارای که اجرای سفارش خريد يا فروش برای کارگزاری غير ممکن باشد ( اعم از صف خريد يا فروش يا
بسته بوان نماا سهم ) کارگزاری مسئوليتي ار قبال خريد يا فروش سهم مذکور ندارا  .ار ضمن کارگزاری بايد حداکثر ظارف يا
روز کاری مراتب عدم امکان اجرای سفارش و علت آن را به مشتری اعالم نمايد .
تبصره :3ار روز عرضه اوليه سهام کارگزاری تنها استورات خريد و فروش سهام حضوری را مالک عمل قرار خواهد ااا
ماده  : 11سفارشهای ارسالي توسط مشتری به مدت  5روز کاری اعتبار اارا و ار صورت سپری شدن مهلت يااا شاده  ،سافارش
باطل مي شوا  .تغيي ر و اصالح سفارش مشتری فقط از طريق استور ابطال سفارش قبلي توسط مشتری ممکان اسات  .ار صاورت
اريافت استور ابطال مشتری طي ساعات انجام معامله  ،کارگزار ملزم به اعمال استور مشتری حداکثر ار روز بعد است .
ماده  : 12کارگزار موظف است اااه پيامهای اريافتي از مشتری و اااه پيامهای ارسالي به مشتری را ار سامانه اطالعاتي خوا ثبت
و نگهداری نمايد  .ار صورت بروز اختالف بين کارگزار و مشتری ار خصاوص محتاوای اااه پيامهاا  ،اطالعاات منادر ار ساامانه
اطالعاتي کارگزار معتبر و برای طرفين الزم االتباع است  ،مشروط بر اينکه اطالعات با گزارشهای اوره ای مااه  9مغاير نباشد .
ماده  : 13استورالعمل اجرايي سفارشهای اکترونيکي اوراق بهااار (مصوب  1383/9/4هيئت مديره سازمان کارگزاران باور
ار سايت کارگزار انعکا

) کاه

اارا  ،برای طرفين اين قرارااا الزم االجرا است .

ماده  : 14اين قرارااا ار  14مااه و  5تبصره با متن و اعتبار واحد تنظيم و مشتری ضمن اطالع و توافق با کليه مفاا آن  ،نسبت به
امضاء و مبااله آن اقدام نمواه است .
مهر و امضاءکارگزاری :

امضای مشتری و اثرانگشت :

دفترمركزي تاالراختصاصي :تهران بلوار آفريقا خيابان كاج آبادي پالک  86كد پستي 1966913551
تلفن:

75439000- 75241000

تاريخ ......................................:
شماره .................................... :
پيوست.....................................:
بسمه تعالي

....

شركت كارگزاري بانك مسكن (سهامي خاص)
(با سرمايه دويست ميليارد ريال -شماره ثبت)96219

تعهدنامة دریافت نام کاربری و کلمه عبور جهت دسترسی خريد و فروش الكترونيكي

اینجانب آقا /خانم
کد ملی

فرزند
متولد سال

به شماره شناسنامة

صادره از

حقوقی به نام

ک ه اصالتاً /به نمایندگی از سوی شخص
به شمارة ثبت

شرکتهای شهرستان

نزد ادارة ثبت

متقاضی استفاده از خدمات دسترسی الکترونیکی هستم و در هوشیاری کامل اقرار مینمایم :

کلمه عبور و نام کاربری خود را شخصا در تاریخ  .........................................از کارگزاری بانک مسکن در داخل پاکت دربسته دریافت
نموده ام و متعهد میگردم کلمه عبور و نام کاربری خود را در اختیار غیر قرار ننمایم و در صورت بروز هر گونه مشکل از قبیل
سوء استفاده از کاربری خود  ،هیچگونه ادعایی از کارگزاری بانک مسکن ندارم.

امضاء و اثر انگشت مشتری

نام و نام خانوادگی مشتری:

دفترمركزي تاالراختصاصي :تهران بلوار آفريقا خيابان كاج آبادي پالک  86كد پستي 1966913551
تلفن:

.

75439000- 75241000

تاريخ :

......................................

شماره ........................ :
پيوست.........................:
بسمه تعالي

...........

شركت كارگزاري بانك مسكن (سهامي خاص)
(با سرمايه دويست ميليارد ريال -شماره ثبت)96219

قرارداد استفاده از خدمات برخط کارگزار
مقدمه
 .1در اجراي ماده « 14دستورالعمل اجرایي معامالت برخط» ،این قرارداد بین شركت كارگزاري بانك مسكن(سهامي خاص) به شماره ثبت 96219و شناسه ملي
 10101402790با نمایندگي آقاي محمدحسن قانع به سمت رئیس هیات مدیره و آقاي محمدمهدي بحرالعلوم به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره و به
نشاني دفتر :مركزي تهران بلوار آفریقا خیابان كاج آبادي پالک  86كدپستي 1966913551شماره تلفن 75241000و نشاني سایت اینترنتي maskanbourse.com
كه از این پس «كارگزار» نامیده ميشود از یك طرف ،و «مشتري» با مشخصات مندرج در جدول زیر از طرف دیگر ،به شرح مواد ذیل منعقد گردید:

الف) اشخاص حقيقي ايراني:
مرد 

نام و نام خانوادگي:

جنسیت :زن 

كد بورسي:

نام پدر:

شماره شناسنامه:

كد ملي:

شماره تلفن همراه:

شماره تلفن منزل با كد شهر:

شماره تلفن محل كار با كد شهر:

آدرس پست الكترونیكي:

نام و كد بانك:

شماره حساب بانكي:

آدرس منزل و كدپستي:
آدرس محل كار:
مشخصات نماینده قانوني( :در مواردي كه مشتري داراي ولي یا قیم است این قسمت تكمیل و قرارداد توسط ولي یا قیم امضا
ميشود)
كد ملي:

نام و نام خانوادگي:

شماره تلفن منزل با كد شهر:

شماره تلفن همراه:
آدرس و كدپستي:
اشخاص حقیقي :
.

مهروامضاء شركت كارگزار

نام ونام خانوادگي و امضاء

1

تاريخ :

......................................

شماره ........................ :
پيوست.........................:
بسمه تعالي

...........

شركت كارگزاري بانك مسكن (سهامي خاص)

(با سرمايه دويست ميليارد ريال -شماره ثبت)96219

ب) اشخاص حقوقي ايراني:
نام:

نوع شخصیت حقوقي:

شماره ثبت:

محل ثبت:

كد بورسي:

شناسه ملي:

شماره تلفن دفتر مركزي:

شماره فاكس دفتر مركزي:

نام ،نامخانوادگي و سمت آخرین صاحبان امضاء مجاز:
 -1خانم /آقاي

سمت:

 -1خانم /آقاي

سمت:

نام و كد بانك:

شماره و تاریخ روزنامه رسمي:
روزنامه رسمي شماره

مورخ 13 / /

شماره حساب بانكي:

آدرس پست الكترونیكي:
آدرس دفتر مركزي و كد پستي:
ج) اشخاص خارجي (حقيقي/حقوقي):
نام:
شماره پاسپورت /شماره ثبت:
شماره تلفن محل كار /شماره تلفن دفتر مركزي:
شماره حساب بانكي:

تابعیت:
شماره سرمایهگذار خارجي:
نام و كد بانك
آدرس پست الكترونیكي:

آدرس محل كار /آدرس دفتر مركزي در ایران و كد پستي:
آدرس محل كار /آدرس دفتر مركزي در خارج از كشور:
اشخاص حقوقي
مهروامضاء شركت كارگزار

امضاء مدیرعامل بایكي از اعضاي هیات مدیره
2

تاريخ :

......................................

شماره ........................ :
پيوست.........................:
بسمه تعالي

...........

شركت كارگزاري بانك مسكن (سهامي خاص)

(با سرمايه دويست ميليارد ريال -شماره ثبت)96219

 .2در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار اختصاراً «سازمان» و كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار اختصاراً «كانون»
نامیده شدهاند.
 .3در این قرارداد «دستورالعمل اجرایي معامالت برخط» اختصاراً «دستورالعمل» نامیده ميشود و اصطالحات تعریفشده در آن به همان مفاهیم
در قرارداد حاضر به كار رفتهاند.
 .4منظور از «كارگزار» در این قرارداد« ،كارگزار یا كارگزار/معاملهگر» موضوع بند  9دستورالعمل اجرایي معامالت برخط است.
 .5كلیه مصوبات هیأت وزیران ،شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص بازار سرمایه و فعاالن آن در این
قرارداد «مقررات» نامیده ميشود.
 .6زیرساخت برخطي كه امور مربوط به پیش از انجام معامله ،حین انجام معامله و پس از انجام معامله از طریق آن صورت ميگیرد از قبیل
«زیرساخت برخط دریافت و ثبت سفارش» یا «زیرساخت برخط ارسال سفارش بدون واسطه معاملهگر» موضوع بندهاي  4و  5ماده  1دستورالعمل
اجرایي معامالت برخط ،در این قرارداد «سامانه» نامیده ميشود.
ماده  )1موضوع قرارداد
موضوع این قرارداد عبارت است از استفاده از خدمات برخط ) (onlineكارگزار از طریق سامانه در بورس اوراق بهادار تهران ،فرابورس ایران،
بورس كاالي ایران و بورس انرژي ایران
ماده  )2مدت قرارداد
این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت نامحدود اعتبار دارد.
ماده  )3حقوق و تعهدات کارگزار
 .1كارگزار باید نام كاربري و رمز عبور استفاده از سامانه را از طریق یكي از شیوههاي زیر ،ظرف حداكثر یك هفته پس از امضاي قرارداد
در اختیار مشتري حقیقي یا نماینده قانوني وي (ولي یا قیم) قرار دهد و استفاده از خدمات آغاز گردد:
الف .به صورت چاپي (رمز چاپ)؛
ب .ارسال از طریق پیام كوتاه به شماره همراهِ ثبتشده مشتري در سامانه سجام یا شماره همراهِ ثبت شده مشتري در مقدمه قرارداد؛
اشخاص حقیقي  :نام ونام خانوادگي و امضاء
اشخاص حقوقي
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ج .تایید رمز عبور تعیینشده توسط مشتري در زمان ثبت نام اولیه براي دسترسي به سامانه.
 .2كارگزار باید نام كاربري و رمز عبور استفاده از سامانه را از طریق یكي از شیوههاي زیر ،ظرف حداكثر یك هفته پس از امضاي قرارداد
در اختیار نماینده معرفيشده توسط صاحبان امضاي مجاز مشتري حقوقي قرار دهد و استفاده از خدمات آغاز گردد:
الف .به صورت چاپي (رمز چاپ)؛
ب .ارسال از طریق پیام كوتاه به شماره همراهِ ثبتشده نماینده مشتري در معرفينامه كتبي ارسالي توسط صاحبان امضاي مجاز؛
ج .تایید رمز عبور تعیینشده توسط مشتري در زمان ثبت نام اولیه براي دسترسي به سامانه.
 .3كارگزار متعهد به ثبت و نگهداري كلیه سوابق تراكنشهاي دریافتي از مشتري و ارسالي به وي در سامانه است .همچنین كارگزار موظف
است نتیجه اجراي سفارشات ثبتشده توسط مشتري در سامانه را به وي نمایش دهد.
 .4در صورت وجود شواهد و قرائني مبني بر نقض قوانین و مقررات یا ایجاد مخاطره در شفافیت و منصفانه بودن بازار ،كارگزار ميتواند
اقدامات پیشگیرانهاي از قبیل محدودكردن دسترسي مشتریان یا سفارشهاي آنها به عمل آورد .در صورت اعمال این محدودیتها،
كارگزار مسئولیتي در قبال خسارات وارده به مشتري نخواهد داشت.
 .5اعمال هرگونه محدودیت بر معامالت مشتري یا دسترسي وي به سامانه توسط كارگزار باید مستند به قوانین و مقررات مرتبط یا اعالم
سازمان یا بورس باشد .در صورت اعمال این محدودیتها ،كارگزار مسئولیتي در قبال خسارات وارده به مشتري نخواهد داشت .در صورت
اعمال هر گونه محدودیت موضوع این ماده ،كارگزار موظف به اطالعرساني به مشتري مطابق با روشهاي مندرج در این قرارداد است.
 .6كارگزار موظف است امكان ارائه خدمات پشتیباني سامانه را فراهم و چگونگي ارائه خدمات را از طریق تارنماي رسمي خود به مشتري
اعالم نماید و حسب درخواست مشتري جهت رفع مشكل اقدام كند.
 .7كارگزار موظف است در زماني كه تكالیف مقرراتي ایجاب ميكند ،امكان حذف یا ویرایش سفارشهاي ثبتشده را از مشتري سلب نماید.
همچنین كارگزار اختیار حذف سفارشهاي وارد شده توسط مشتري را در چارچوب قوانین و مقررات دارد و در این صورت موظف به
نگهداري دالیل و مستندات مربوطه است .در هر دو مورد كارگزار موظف به اعالم موضوع به همراه دالیل به مشتري است.
اشخاص حقیقي  :نام ونام خانوادگي اثر انگشت و امضاء
تبصره :كارگزاري مجاز است با رعایت قوانین و مقررات موجود ،اطالعات مشتریان را در اختیار سازمان یا سایر مراجع ذيصالح قرار دهد.
اشخاص حقیقي  :نام ونام خانوادگي وامضاء
اشخاص حقوقي
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 .8كارگزار متعهد است از طریق سامانه ،همواره جزئیات وضعیت حساب ،قدرت خرید و سوابق سفارشها و معامالت مشتري را در اختیار
وي قرار دهد و در صورت اعالم مغایرت از سوي مشتري ،در اسرع وقت نسبت به بررسي موضوع و اعالم نتیجه بررسي به وي اقدام
نماید.
 .9در صورت وقوع هر گونه اختالل در دسترسي به سامانه در موارد قابل پیشبیني ،كارگزار موظف به اطالعرساني به مشتري قبل از وقوع
اختالل است و در موارد غیرقابل پیشبیني باید بالفاصله پس از وقوع اختالل نسبت به اطالعرساني به مشتري اقدام نماید.
 .10كارگزار موظف است موارد زیر را از طریق سامانه یا تارنماي رسمي خود به اطالع مشتري برساند:
 لیست نسخههاي سامانه و راهنماي استفاده از هر نسخه؛
 رویههاي واریز و برداشت وجوه و مدت زمانهاي آن (مطابق مقررات سازمان)؛
 مخاطرات استفاده از سامانه؛
 اطالعات الزم در مورد نحوه مدیریت سفارشها در زمان اتمام مجوز ،تعلیق یا محرومیت كارگزار كه بر دسترسي مشتري به سامانه
موثر باشد؛
 رویههایي براي ویرایش یا حذف سفارشهاي ثبتشده و ثبت سفارش جدید در زماني كه اختاللي در سامانه وجود داشته باشد؛
 قوانین و مقررات جدید و محدودیتهاي ابالغي توسط سازمان در خصوص انجام معامالت برخط.
 .11كارگزار مسئولیتي در قبال سود یا زیان ناشي از اقدامات انجام شده توسط مشتري از طریق سامانه از جمله انجام معامالت برخط ندارد.
 .12كارگزار بابت ارائه خدمات برخط از طریق سامانه وجهي را از مشتري دریافت نمينماید بنابراین امضاي این قرارداد تكلیفي براي كارگزار
جهت ارائه خدمات برخط به مشتري از طریق سامانه ایجاد نميكند و چنانچه در نتیجه قطعي ،كندي یا بروز اختالل در سامانه بنا به هر
دلیل ،دسترسي به سامانه یا استفاده از آن براي مشتري ممكن نباشد ،كارگزار مسئول جبران خسارتهاي وارده به مشتري در نتیجه
قطعي ،كندي یا بروز اختالل در سامانه نخواهد بود و در صورت قطعي ،كندي یا بروز اختالل در سامانه ،مشتري ميتواند با مراجعه
حضوري به كارگزار یا طبق رویه اعالمي كارگزار بر اساس بند  11این ماده ،نسبت به ویرایش یا حذف سفارشهاي ثبتشده یا ثبت
سفارش جدید اقدام نماید.
اشخاص حقیقي  :نام ونام خانوادگي وامضاء
اشخاص حقوقي
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 .1مشتري باید اطالعات و مستندات الزم را جهت احراز هویت مطابق قوانین و مقررات مربوطه در هر زماني كه الزم باشد به كارگزار ارائه
نماید.
 .2مشتري مكلف است رمز عبوري كه توسط كارگزار در اختیار وي قرار ميگیرد را در اولین دفعه ورود به سامانه تغییر دهد.
 .3مشتري تعهد ميكند از انجام هرگونه اقدام كه منجر به نقض قوانین و مقررات گردد از جمله دستكاري بازار و معامالت مبتني بر
اطالعات نهاني خودداري نماید.
 .4مشتري متعهد است در تمامي مراحل اجراي این قرارداد ،استفاده از سامانه ،ثبت سفارشهاي خرید و فروش ،انجام معامله ،تمامي واریزها
و برداشتها و تمامي اقدامات مربوط به پیش یا پس از انجام معامله ،كلیه قوانین و مقررات و الزامات ابالغي توسط سازمان و سایر
مراجع ذيصالح و شرایط اعالمي توسط كارگزار را رعایت نماید .در هر حال مشتري مسئول جبران كلیه خسارتهایي است كه در نتیجه
عدم رعایت قوانین و مقررات و مفاد این قرارداد توسط وي حادث شود.
 .5مشتري باید شماره حساب بانكي به نام خود در بانكي كه كارگزار اعالم ميكند ،جهت دریافت وجوه معرفي نماید .هرگونه پرداخت به
مشتري صرفاً از طریق واریز وجه به حساب یادشده امكانپذیر است.
 .6مسئولیت استفاده و حفاظت از رمز عبور و نام كاربري و نیز مسئولیت انجام هرگونه معامله و ضرر و زیان حاصله كه از طریق نام كاربري
و یا رمز عبور مشتري صورت ميگیرد ،بر عهده مشتري است.
 .7تمامي سفارشها ،معامالت و كلیه اقداماتي كه در فرآیندهاي پیش ،حین یا پس از انجام معامله (نظیر تأیید ،پذیرش یا امضاي تعهدنامهها،
بیانیهها ،اطالعیهها ،واریز وجه به حساب كارگزار ،درخواست دریافت وجه از كارگزار ،ثبت ،ویرایش و حذف سفارشها ،معامالت انجامشده،
درخواست تسویه نقدي یا تسویه فیزیكي در اوراق مشتقه ،بارگذاري كلیه اسناد و مدارک مورد نیاز جهت انجام امور تسویه ،صدور حواله
و تحویل كاال ،تعیین باربري و مقصد حمل كاال ،اعالم تأخیر در تحویل كاال ،درخواست تحویل كاال با تأخیر ،درخواست انفساخ قرارداد
به دلیل تأخیر در تحویل كاال و  )...از طریق سامانه و با استفاده از نام كاربري و رمز عبور مشتري صورت ميگیرد ،به منزله اقدام توسط
شخص مشتري است و مشتري تحت هیچ عنوان نميتواند سفارشها ،معامالت یا به طور كلي هیچ یك از اقدامات انجامشده از طریق
سامانه را انكار نماید یا ثبت سفارش ،انجام معامله یا هرگونه اقدام انجامگرفته از طریق سامانه را به شخص دیگري منتسب نماید.
اشخاص حقیقي  :نام ونام خانوادگي و امضاء
اشخاص حقوقي
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 .8مشتري با امضا ذیل این قرارداد صحت و اصالت كلیه اطالعات ،اسناد و مداركي را كه با استفاده از نام كاربري و رمز عبور وي در سامانه
بارگذاري ميشود ،تأیید مينماید .در هر حال كلیه تبعات و مسئولیتهاي كیفري و حقوقي ناشي از بارگذاري اسناد و مدارک غیرواقعي
یا ارائه اطالعات به نحو غیرصحیح در سامانه ،تماماً بر عهده مشتري خواهد بود.
 .9مشتري متعهد ميگردد اطالعات احراز هویت خود در سامانه (از جمله نام كاربري ،رمز عبور ،رمز یكبار مصرف) را در اختیار اشخاص
ثالث قرار ندهد .در غیر اینصورت هرگونه مسئولیت ناشي از این امر بر عهده مشتري خواهد بود.
 .10مشتري متعهد است سفارشهاي خرید و فروش روزانة خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقفهاي اعالمي توسط سازمان یا
بورس به سامانه ارسال كند.
 .11مشتري كلیه مسئولیتها و تبعات ناشي از استفادهي نادرست از سامانه را بر عهده ميگیرد.
 .12در صورت عدم انجام معامله توسط مشتري به مدت  2روز متوالي از طریق سامانه،كارگزار ميتوانددسترسي مشتري راغیرفعال نماید.
 .13مشتري متعهد ميشود ،اصول امنیت سختافزاري و نرمافزاري و محافظت از اطالعات از جمله استفاده از نرمافزارهاي ضد ویروس
مناسب ،محافظت از شناسه كاربر ،كلیدواژهها ،كدهاي رمزي و كلیه اطالعات دریافتي از كارگزار را به منظور جلوگیري از دسترسيهاي
غیرمجاز به سامانه ،رعایت نماید.
 .14مشتري متعهد به پرداخت وجوه كلیه معامالت انجامشده از طریق سامانه و كارمزدهاي مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات است.
 .15مشتري مكلف است در صورت وقوع هرگونه سرقت یا استفاده غیرمجاز از نام كابري و رمز عبور یا حساب(هاي) بانكي خود ،موضوع
را فوراً به كارگزار اطالع دهد.
 .16مشتري مجاز به هیچگونه دخل و تصرف در سامانه و نحوه دسترسي به آن به هر دلیل از جمله به منظور هر گونه بهرهبرداري
تجاري یا غیرتجاري توسط خود یا به واسطه دیگري نیست و نميتواند حق استفاده از این خدمات را به شخص دیگري واگذار كند.
 .17مشتري اقرار مي نماید كه از دانش كافي در خصوص قوانین و مقررات معامالتي و سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه
برخوردار است.
 .18مشتري متعهد ميگردد در صورت اختالل در سامانه ،از راههاي جایگزین اعالمشده توسط كارگزار براي ثبت و ارسال سفارش
(حداقل مراجعه حضوري به كارگزاري) استفاده نماید.
اشخاص حقیقي  :نام ونام خانوادگي و امضاء
اشخاص حقوقي
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ماده  )5قابليت استناد داده پيامها
دادهپیامها و سوابق كلیة تراكنشهاي دریافتي از مشتري و ارسالي به وي كه با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب مفاد این قرارداد ایجاد و
نگهداري شده است در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایي و حقوقي است .در صورت بروز اختالف بین كارگزار و مشتري در
خصوص این سوابق و دادهپیامها ،اطالعات مندرج در سامانه ،معتبر و براي طرفین الزماالتباع است.
ماده  )6فورس ماژور (قوه قاهره)
هر گاه اجراي تمام یا بخشي از قرارداد به واسطه یك امر خارجيِ غیرقابل رفع و غیرقابل پیشبیني ،غیرممكن شود یا به تأخیر افتد ،كارگزار
مسئول جبران خسارات ناشي از عدم اجرا یا تأخیر در اجراي قرارداد نیست .در این صورت كارگزار مكلف است از طریق سایت اینترنتي خود در
اسرع وقت مراتب را به مشتري اطالع دهد.
ماده  )7نحوه برقراري ارتباط بين مشتري و کارگزار
در مواردي كه كارگزار بر اساس این قرارداد یا دستورالعمل ملزم به اطالعرساني به مشتري است ،كلیه اطالعرسانيها و مكاتبات به یكي از
طرق زیر به انتخاب مشتري انجام ميگردد:
ارسال پیامك به شماره موبایل درجشده مشتري در مقدمه این قرارداد (صرفاً در خصوص مشتریان حقیقي)
ارسال به پست الكترونیكي درجشده مشتري در مقدمه این قرارداد
اعالم در سامانه
اعالم در سایت اینترنتي كارگزار
تبصره :در صورتي كه مشتري بیش از یكي از روشهاي فوق را انتخاب نماید ،اطالعرساني از طریق هر یك از روشهاي انتخابشده توسط
مشتري معتبر خواهد بود.
ماده  )8انحالل قرارداد
 -1در موارد زیر قرارداد منفسخ ميگردد:
 تخلف مشتري از قوانین و مقررات مربوطه و با اعالم مراجع ذيصالح تعلیق به مدت بیش از یك ماه یا لغو مجوز كارگزاراشخاص حقیقي  :نام ونام خانوادگي و امضاء
اشخاص حقوقي

مهروامضاء شركت كارگزار

امضاء مدیرعامل بایكي از اعضاي هیات مدیره
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تاريخ :

......................................

شماره ........................ :
پيوست.........................:
بسمه تعالي

...........

شركت كارگزاري بانك مسكن (سهامي خاص)
(با سرمايه دويست ميليارد ريال -شماره ثبت)96219

 -2هر یك از طرفین در هر زمان اختیار فسخ قرارداد را با اعالم كتبي از سه روز پیش خواهند داشت.
تبصره  :1همزمان با فسخ قرارداد هر یك از طرفین موظف به اعالم كتبي مراتب با ذكر دقیق تاریخ فسخ به طرف مقابل است.
تبصره  :2در صورت فسخ یا انفساخ قرارداد ،مشتري مكلف است فوراً نسبت به تسویة كلیة دیون و تعهدات ناشي از معامالت برخط اقدام
نماید.
ماده  )9حل و فصل اختالفات
 در صورت بروز اختالف در تفسیر یا اجراي مفاد تمام یا بخشي از این قرارداد ،اختالف مزبور با مراجعه به هیئت سه نفره داوري منتخب كانونو مطابق ضوابط مصوب هیئتمدیره كانون و در چارچوب باب هفتم قانون آئین دادرسي مدني حل و فصل خواهد شد.
 در صورت بروز اختالف در تفسیر یا اجراي مفاد تمام یا بخشي از این قرارداد ،ترتیبات مقرر در مواد  36و  37قانون بازار اوراق بهادار در موردحل اختالف الزماالجرا است.
ماده  )10اقامتگاه قانوني و اطالعات تماس طرفين
نشاني و اطالعات تماس طرفین همان است كه در مقدمه قرارداد ذكر شده است .هر یك از طرفین در صورت تغییر نشاني و اطالعات تماس
موظف است نشاني و اطالعات تماس جدید خود را ظرف مدت حداكثر  7روز پس از تغییر كتباً به طرف دیگر اطالع دهد .تا زماني كه نشاني و
اطالعات تماس جدید اعالم نشده ،مكاتبات به نشاني قبلي ارسال و برقراري ارتباط از طریق اطالعات تماس قبلي انجام ميشود.
تبصره :اعالم نشاني و اطالعات تماس جدید كارگزار بر روي سایت اینترنتي كارگزار به منزله اعالم آن به مشتري خواهد بود.
این قرارداد در  10ماده و  5تبصره ،در دو نسخه كه هر دو اعتبار واحد دارند ،تنظیم شد و در تاریخ  ..................به امضاي طرفین رسید و هر
یك از طرفین با امضاي نسخه طرف مقابل ،به دریافت نسخه خود اقرار مينماید.


اشخاص حقیقي  :نام ونام خانوادگي و امضاء
اشخاص حقوقي

مهروامضاء شركت كارگزار

امضاء مدیرعامل بایكي از اعضاي هیات مدیره

درج مهر فقط برای مشتریان حقوقی ضروری است.
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