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فرم مشخصات مشتريان حقوقي كارگزاري

كد حسابداري:

اطالعات این فرم محرمانه محسوب شده و در اختیار اشخاص غیرمجاز قرار داده نمیشود .تکمیل قسمتهای ستارهدار الزامی و سایر قسمتها اختیاری است.
منظور از شمارۀ شناسایی برای اشخاص حقیقی ایرانی ،شمارۀ ملی ،برای اشخاص حقوقی ایرانی ،شناسۀ ملی ،برای اشخاص حقیقی خارجی ،شمارۀ گذرنامه و درصورت وجود شمارۀ اختصاصی و برای اشخاص
حقوقی خارجی شمارۀ اختصاصی میباشد.
نمایندۀ شخص حقوقی(بند  )9و اشخاص مجاز به ارائۀ سفارش(بند  )5طبق تبصرۀ  1بند  1-2-4مادۀ  4دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه ،باید طبق ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی مورد
شناسایی قرار گیرند.
بخشهای مشترک این فرم باید توسط مشتری یا نماینده تکمیل شود سایر بخشها که با عبارتهای "اطالعات مشتری" و "اطالعات نماینده" مشخص شده است با توجه به نقش شخص تکمیل کننده
(مشتری یا نماینده) بخش مربوط به شخص تکمیل گردد.

-

-

 .1مشخصات شخص حقوقي:
*نام شرکت *.................................................... :نوع شخصيت حقوقي * ......................................:شمارۀ شناسه ملي* ........................................:شمارتبت...........................:
*محل ثبت*........ .......................:تاريخ ثبت*.............../......... /............ :تابعيت*........................:نشاني :کشور  ............................ :استان .....................:شهر.......................:
خيابان ..............................:کوچه ............................:پالک ...................... :کد اقتصادی * ................................... :تلفن ....................................:دورنگار................................:
*کدپستي اقامتگاه قانوني مشتری ...................................... :نشاني تار نما ............................................:نشاني پست الکترونيکي......................................................................:
*نشاني محل فعاليت اصلي(در صورت وجود) :کشور  ........................... :استان ..............................:شهر ........................................:خيابان.....................................................:
کوچه ..............................:پالک* ........................:کد پستي* .........................................:تلفن .....................................................:دورنگار........................................................:

کد(های) معامالتي مشتری(در صورتي که قبالً کد اخذ شده باشد):

نام بورس /بازار خارج از بورس
کد معامالتي

نام و نام خانوادگي ،شماره شناسايي ،مهر يا امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت

مهر – امضاء شرکت کارگزاری
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 .2مشخصات دارندگان حق برداشت از حساب بانکی مشتری را قید نمایید(:الزام بند  2-2-4مادۀ  4دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

ردیف

نام

سمت

نام پدر

تاریخ تولد

شمارۀ شناسایی

کد پستی

نمونه امضاء

نشانی

1

2

3

4

5
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 .3مشخصات هیأت عامل/مدیرعامل ،اعضای هیات مدیره ،حسابرس و بازرسان یا هیأت امنا یا ارکان مشابه را در جدول زیر قید نمائید(حسب مورد):
(الزام بند  2-2-4مادۀ  4دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه)

ردیف

*نام

*سمت

*شمارۀ شناسایی

*شماره تلفن
همراه

نشانی

کد پستی

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
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 .4مشخصات سهامداران يا شركائي كه بيش از  10درصد سهام(سرمايۀ) شخص حقوقي را در اختيار دارند را در جدول زير قيد نمائيد(حسب مورد):
(الزام بند  2-2-4مادۀ  4دستورالعمل شناسايي مشتريان در بازار سرمايه)

رديف

* سمت
(شريك/سها

*نام

مدار)

*درصد

*شمارۀ

نشاني

شناسايي

كد پستي

حق
راي

سهامداري

1

اطالعات مشتري

2
3
4
5
6
7

* .5مشخصات اشخاصي كه مجاز به ارائۀ سفارش از طرف مشتري ميباشند ،در جدول زير قيد نماييد :

رديف

نام

سمت

شمارۀ شناسايي

بازۀ زماني مجاز
شروع

پايان

نمونۀ امضاء

1

2
3
4
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* .6مشخصات صاحبان امضاي مجاز براي اسناد تعهد آور:

رديف

نام

سمت

شمارۀ شناسايي

نشاني

نمونه امضاء

كد پستي

1

2

3

4

5
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 .7اهداف سرمايهگذاري و افق سرمايهگذاري مشتري:
-7-1حدود ارزش معامالت مشتري طي يك سال اخير در جدول زير درج شود(به ميليون ريال):
بورس اوراقبهادار تهران و فرابورس ايران

بورسهاي خارج از ايران(هزار دالر آمريكا)

بورسهاي كااليي در ايران

 -7-2نام شركت/شركت هاي كارگزاري ايراني كه مشتري از طريق آنان مبادرت به خريد و فروش نموده است ذكر شود:
..................................................................... .....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

اطالعات مشتري

* -7-3پيشبيني مي كنيد سطح معامالت مشتري در بازار سرمايه ايران طي يك سال چه مبلغي باشد؟

□
□

كمتر از  500ميليون ريال

□

بين 5000تا  10000ميليون ريال

بين 500تا  1000ميليون ريال

□

□

بين 1000تا  5000ميليون ريال

بيشتر از  10000ميليون ريال

 -7-4منبع تأمين وجه سرمايه گذاري و هدف مشتري از انجام معامالت در بازار سرمايه ايران را بطور كامل بيان كنيد:
.......................................................................................................................................... ................................................................................
...................................................................................................... ....................................................................................................................
* -7-5آيا مشتري از طرف مرجعي مورد رتبهبندي قرار گرفته است؟

□

بلي

□

خير

در صورتي كه مشتري از طرف مرجعي مورد رتبهبندي قرار گرفته است ،اطالعات و مستندات آن ارائه شود:
نام مرجع رتبهبندي كننده..................................... :

تاريخ رتبهبندي....................................:

نام و نام خانوادگي ،شماره شناسايي ،مهر يا امضاء صاحبان امضاي مجاز و مهر شركت

رتبۀ اخذ شده.................................:

مهر – امضاء شركت كارگزاري
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* .8مشخصات حساب بانکی:

مشخصات حساب بانکی که به نام مشتری افتتاح شده است ،در زیر ارائه گردد:
اطالعات مشتری

حساب بانکی:
نام بانک ........................:نام شعبه  ................................. :کد شعبه .......................:شهرستان  ............................. :نوع حساب..................................:
شماره حساب ..............................................................:نام صاحب حساب .......................................... :کدشبای حساب( :در جدول زیر نوشته شود)
IR

تذکر : 1حساب اعالم شده بایستی در یک بانک ایرانی 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.
* .9سمت و شرايط نماينده:
 -9-1مشخصات شخصي كه شما از طرف وي نمايندگي داريد را در اين قسمت قيد نماييد:
شخص حقيقي :نام و نام خانوادگي ...............................:شمارۀ شناسايي.......................................:

اطالعات نماینده

شخص حقوقي  :نام شركت  ................. ...................... :شمارۀ شناسايي .......................................:

 -9-2نوع مدرک اثبات كنندۀ سمت□ :وكالتنامۀ رسمي □
□معرفينامۀ نمايندۀ شخص حقوقي □ ساير موارد به موجب قوانين و مقررات ...............................................
مدير تصفيه

 -9-3تاريخ انقضاء نمايندگي................./........../........ .. :

 .10مشتري  /نمايندۀ مشتري تعهد مينمايد:
 -10-1ضمن رعايت دقيق قوانين و مقررات پولشويي ،اطالعات مورد درخواست کارگزار در موضوع مبارزه با پولشويي را مطابق مقررات ارائه نمايد.
 -10-2اجازۀ استفاده اشخاص ديگر از کد معامالتي (خدمات پايه دريافتي) را ندهد و در صورت اطالع ،موضوع را بالفاصله به کارگزار اطالع دهد.
 -10-3تغييرات کدپستي و اطالعات مربوط به نشاني خود را به مراجع ذیربط اطالع دهد .آخرين نشاني متقاضي ،نشاني ارايه شده از سوی مراجع مربوطه است حتي اگر متقاضي
نشاني خود را راساً اصالح نکرده باشد.
 -10-4هرگونه تغيير در اطالعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطالع کارگزار برساند.
 -10-5مديران و صاحبان امضای مجاز مشتری /نماينده مشتری ضمن اقرار به اين که آخرين اطالعات و مدارک مربوط به مشتری  /نماينده مشتری را طي اين فرم ارائه نمودهاند
هرگونه تغيير در اطالعات ارائه شده را بالفاصله به کارگزار اطالع دهند.
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 .10مشتری  /نمایندۀ مشتری تعهد مینماید:
 -10-1ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات پولشویی ،اطالعات مورد درخواست کارگزار در موضوع مبارزه با پولشویی را مطابق مقررات ارائه نماید.
 -10-2اجازۀ استفاده اشخاص دیگر از کد معامالتی (خدمات پایه دریافتی) را ندهد و در صورت اطالع ،موضوع را بالفاصله به کارگزار اطالع دهد.
 -10-3تغییرات 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.
 -10-4هرگونه تغییر در اطالعات ارائه شده را با مستندات مربوط در اسرع وقت به اطالع کارگزار برساند.
 -10-5مدیران و صاحبان امضای مجاز مشتری /نماینده مشتری ضمن اقرار به این که آخرین اطالعات و مدارک مربوط به مشتری  /نماینده مشتری را طی
این فرم ارائه نمودهاند هرگونه تغییر در اطالعات ارائه شده را بالفاصله به کارگزار اطالع دهند.
* .11تأیید 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 متصدی پذیرش:

مهرشرکت

نام امضاء تائیدکننده:

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 ذیـربط در کارگزاری تهیه و در پرونده نگهداری شود.
مدرک مثبته تأسيس و ثبت شخص حقوقي(از جمله آگهي تأسيس در روزنامۀ رسمي)،
مدرک مثبته سمت و حدود اختيارات صاحبان امضاي مجاز و مديران(آخرين آگهي تغييرات مندرج در روزنامۀ رسمي)،
اساسنامه ،شركت نامه يا مدارک مشابه شخص حقوقي.
براي نماينده مشتري عالوه بر مدارک فوق ،تصوير مدارک اثبات كنندۀ سمت طبق مقررات
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تفاهم نامه ارائه خدمات کارگزاری
ماده 1-
اين تفاهمنامه بین شركت كارگزاري بانك مسكن به شماره ثبت  96219واقع درتهران بلوارآفريقاخیابان كاج آبادي پال 86كدپستی
 1966913551داراي پايگاه اطالعاتی www. maskanbourse.comاز يك سووشركت ......................................................به
شناسه ملی  .............................................با مشخصات مندرج در فرم احراز هويت پیوست منعقد میشود.
تبصره :چنانچه اين تفاهم نامه 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 اطالعات 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.
 -1نام ونام خانوادگی مديرعامل امضاء
-2نام ونام خانوادگی عضوه هیت مديره امضاء
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ماده 5-
تا زمانی كه روش ديگري مطابق دستورالعملهاي الزماالجراي سازمان براي دريافت سفارشهاي مشتري انتخاب نشده است ،مشتري
صرفاً میتواند 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 0.2
درصد 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؛
 -1نام ونام خانوادگی مديرعامل امضاء
-2نام ونام خانوادگی عضوه هیت مديره امضاء
 -3نام ونام خانوادگی عضوه هیت مديره امضاء
 -4نام ونام خانوادگی عضوه هیت مديره امضاء
 -5نام ونام خانوادگی عضوه هیت مديره امضاء
 -6نام ونام خانوادگی عضوه هیت مديره امضاء
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