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تفاهم نامه ارائه خدمات کارگزاری
ماده 1-
اين تفاهمنامه بین شركت كارگزاري…….………….به شماره ثبت…………………….واقع در....................داراي پايگاه اطالعاتی از يكسو و
آقا/خانم……………..……………………......به كد ملی………………..……………………….........با مشخصات مندرج در فرم احراز هويت پیوست منعقد میشود.
تبصره :چنانچه اين تفاهمنامه و يا هر يك از قراردادهاي متعاقب آن به نمايندگی اعم از وكالت ،واليت يا قیمومت توسط شخصی
براي شخص ديگري تكمیل و امضا شده باشد (ولی ،وكیل يا قیم) ،شخصاً مسئول تعهدات ناشی از اين تفاهمنامه و قراردادهاي
متعاقب آن میباشد و در اين خصوص با اصیل مسئولیت تضامنی دارد.
ماده2 -
موضوع توافقنامه ارائه خدمات كارگزاري از طرف كارگزار به مشتري بنا به درخواست وي است .اين قرارداد بر كلیه توافقات و
تعامالت آتی بین كارگزار و مشتري حاكم است و در مواردي كه توافق صريحی برخالف مفاد اين قرارداد بین طرفین منعقد نشده
باشد و يا به حكم قوانین و مقررات ،اتخاذ ترتیبات ديگري الزامی نباشد ،مفاد اين قرارداد تعیین كننده حقوق و تكالیف طرفین
است .انعقاد اين قرارداد مشتري را مكلف نمیسازد تا صرفاً از خدمات كارگزار طرف اين قرارداد استفاده كند و استفاده از خدمات
ساير كارگزاران تاثیري بر سرنوشت اين قرارداد ندارد.
ماده3 -
اين قرارداد براي مدت نامحدود بین طرفین منعقد میشود .در طول مدت قرارداد كارگزار میتواند با اعالم كتبی نسبت به فسخ
قرارداد حاضر اقدام نمايد .فسخ قرارداد باعث رفع مسئولیتهايی كه كارگزار تا زمان فسخ بر عهده گرفته است نخواهد بود.
ماده4 -
تا زمانی كه قراردادي راجع به روشهاي غیر حضوري ارتباط بین مشتري و كارگزار منعقد نشده است ،كلیه اطالع رسانیهاي
كارگزار به مشتري از طريق اطالع رسانی بر روي پايگاه اطالعاتی كارگزاري انجام میشود كه مشتري با استفاده از نام كاربري و
گذرواژهاي كه كارگزاري در اختیار او قرار میدهد ،قادر به دسترسی به اطالعات مزبور خواهد بود .مشتري مكلف است نسبت به
كنترل ا طالعات مندرج در پايگاه اطالعاتی اقدام نمايد و در صورتی كه كارگزار نسبت به ارائه صحیح و دقیق اطالعات بر روي
پايگاه اطالعاتی خود اقدام كرده باشد ،عدم اطالع مشتري از اطالعات مزبور موجب ايجاد مسئولیتی براي كارگزار نخواهد بود.
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ماده 5-
تا زمانی كه روش ديگري مطابق دستورالعملهاي الزماالجراي سازمان براي دريافت سفارشهاي مشتري انتخاب نشده است،
مشتري صرفاً می تواند از طريق مراجعه حضوري نسبت به ارائه درخواست اقدام نمايد .ارائه هرگونه درخواستی به هر طريقی غیر
از اين روش از نظر كارگزار بی اعتبار و كان لم يكن میباشد.
تبصره:مشتري مكلف است پس ازارائه هرسفارش بامراجعه به پايگاه اطالعاتی شركت كارگزاري از وضعیت اجراي سفارش ارائهشده
مطلع شود .در صورتی كه كارگزار اطالعات راجع به اجراي سفارشهاي دريافتشده را بر روي پايگاه اطالعاتی خود قرار داده
باشد عدم اطالع مشتري به واسطه عدم مراجعه به پايگاه اطالعاتی كارگزار موجب هیچگونه مسئولیتی براي كارگزار نخواهد بود.
ماده 6-
تكلیف كارگزار صرفاً اجراي سفارشها و دستورات مشتري در حدود قانون است و كارگزار در مورد نتايج و تبعات اقتصادي معامالتی
كه به درخواست مشتري و به نام او انجام میدهد ،ندارد .ضمناً مشتري با علم و آگاهی كامل از قوانین و مقررات كامل و دانش
كافی درخصوص معامالت بورسی اقدام به ارائه درسفارش میكندواز اين بابت كارگزارتعهدي به اطالع رسانی و ارائه مشاوره ندارد.
ماده 7-
مشتري مكلف است پیش از ارائه سفارش خريد نسبت به تامین منابع مالی الزم براي اجراي سفارش خريد اقدام نمايد و در صورت
عدم تامین منابع مالی ،كارگزاري تكلیفی به انجام سفارش ندارد .چنانچه به هر دلیلی به جز اشتباه معامالتی كارگزار ،در پی اجراي
سفارش مشتري ،مشتري به كارگزار بدهكار باشد ،مشتري مكلف خواهد بود تا فوراً نسبت به تسويه بدهی خود كه از اين محل
ناشی میشود اقدام نمايد .چنانچه ظرف  2روز از انجام معامله ،مشتري نسبت به تسويه حساب اقدام ننمايد مكلف است به صورت
روزشمار مبلغ  0.2درصد مبلغ بدهی را به عنوان وجه التزام بپردازد .به هنگام تسويه حساب ابتدا وجه التزام تسويه میشود و
سپس اصل بدهی تسويه خواهد شد.
تبصره :در صورت عدم پرداخت به موقع بدهی موضوع اين ماده مشتري به موجب اين تفاهمنامه به كارگزار اجازه میدهد تا نسبت
به فريز اوراق بهادار مشتري نزد كارگزار اقدام نمايد .بديهی است پس از پرداخت كامل بدهی و جرائم متعلقه كارگزار مكلف به
رفع فريز از اوراق بهادار مشتري است.
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ماده 8 -
وجوه ناشی از اجراي سفارشهاي فروش مشتري به حساب بستانكار مشتري نزد كارگزار منظور خواهد شد و در پی درخواست
مشتري ظرف مدتی كه كمتر از  3روز كاري از تاريخ درخواست نخواهد بود به حسابی كه به هنگام احراز هويت توسط مشتري
معرفی شده است واريز خواهد شد .تغییر در حساب بانكی مشتري منوط به اعالم حساب بانكی جديد در قالب تكمیل فرم احراز
هويت جديد خواهد بود .باپرداخت وجوه به حساب معرفی شده ازسوي كارگزار،كارگزاردراين خصوص ديگرمسئولیتی نخواهد داشت.
تبصره – در صورتی كه سفارش راجع به فروش اوراق بهاداري باشد كه توسط كارگزار ديگري براي مشتري خريداري شده باشد،
پرداخت وجوه به مشتري منوط است به ارائه گواهی نقل و انتقال سهام و يا رضايت كتبی كارگزار سابق.
ماده 9-
درصورتیكه كارگزار اشتباهاً معاملهاي 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،
كارگزار از طرف مشتري براي انجام معامله يا معامالت ياد شده وكالت دارد ،لكن بايد در اين معامالت تشريفات و شرايط پیشبینی
شده در مقررات را رعايت 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 10-
مشتري و كارگزار پس از گذشت  2سال حق اقامه دعوا علیه يكديگر را از خود اسقاط نمودند ،به عبارت ديگر سپري شدن
مدتهاي مزبور به منزلۀ صلح بالعوض تمامی دعاوي احتمالی طرفین علیه يكديگر است:
 -1هرگونه ادعا در مورد معاملهاي كه كارگزار به نام مشتري انجام داده و اطالعات آن را در گزارش گردش حساب مشتري بر
روي پايگاه اطالعاتی خود در دسترس مشتري قرار داده است ،پس از گذشت  2سال از تاريخ ارائۀ اطالعات ياد شده؛
 -2ادعا در مورد سفارشهايی كه مشتري به كارگزار ارائه داده پس از گذشت  2سال از تاريخ ارائۀ سفارش؛
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