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 رفی می گردد.نزد آن بانک محترم می باشد ، جهت دریافت خدمات ویژه معامالت بورس ، از سوی این کارگزاری مع
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 شرایط و مقررات استفاده از خدمات ویژه معامالت بورس 
 

کی بورس را مطالعه و درک نموده و ملزم به اجرای آن می باشم ، از ....................................................... با اقرار به اینکه تمامی شرایط و ضوابط مربوط به انجام معامالت الکترونیاینجانب  -1

فعال سازی خدمات ویژه مزبور امکان انسداد مبلغ ، رفع انسداد و برداشت از حساب شماره  بانک درخواست می نمایم که با توجه به سایر شرایط مندرج در این فرم ، ضمن

 ا فراهم نماید. ........... ر................................. و همچنین اخذ گزارش های مورد نیاز توسط کارگزاری ................................................................................

ه بانک ارائه شود و موجودی قابل در صورت فعال سازی خدمات ویژه معامالت بورس بر روی حساب قرض الحسنه جاری ، چنانچه چک صادره ای در طول زمان انسداد وجه خرید سهام ب  -2

 گواهینامه عدم پرداخت به علت کسر موجودی صادر خواهد شد.قانون چک  3برداشت در حساب تکافوی پرداخت وجه چک را ننماید ، مطابق ماده 

مهر و امضاء شده است را به کارگزار ارائه تا کارگزار نسبت به فعال سازی نهایی ، صاحب حساب ملزم می باشد گزارش فعال سازی خدمات ویژه معامالت بورس را که توسط شعبه بانک  -3

 خدمات مزبور اقدام نماید. 

اط خطوط مخابراتی است لذا در صورت عدم برقراری ارتباط مزبور که تحت اختیار بانک نباشند ، هیچگونه مسئولیتی متوجه بانک بکه ارائه این خدمت منوط به برقراری ارتاز آنجایی  -4

 نخواهد بود.

 د باقی می باشد.انجام هرگونه عملیات بانکی بر روی حساب مذکور ، طبق قوانین و مقررات مربوطه همچنان به قوت خو -5

قی و ...( طی دوره زمانی ثبت سفارش هرگونه تغییر در شرایط برداشت حساب مذکور )از قبیل انقضای مدت شرایط برداشت ، تغییر مدیران یا صاحبان حق برداشت از حساب اشخاص حقو -6

 حساب کارگزار نمی شود.کی از حساب مشتری به نخرید تا زمان برداشت وجه از حساب ، مانع از انجام حواله با

ی اقدام نماید. بدیهی است حواله صادره چنانچه صاحب حساب از انجام سفارش خرید منصرف شود ، بایستی تا قبل از انجام معامله نسبت به اعالم انصراف خود بنحو مقتضی به کارگزار -7

 در خصوص آن را از خود سلب می نماید. غیر قابل برگشت بوده و صاحب حساب حق هرگونه ادعا و اعتراضی نسبت به بانک

نماید. در این خصوص اقدام خاصی  در صورت وجود مغایرتهای احتمالی در صورتحساب بانکی ناشی از عملیات بورس ، صاحب حساب بایستی برای رفع آن به کارگزاری مربوطه مراجعه -8

 از سوی بانک متصور نمی باشد.

مه استفاده و یا بکارگیری خدمات مزبور در جهت غیر قانونی ، بانک مخیر است به صورت یکجانبه نسبت به غیر فعال سازی آن در صورت لزوم اقات تشخیص بانک مبنی بر سوءردر صو -9
 دعوا اقدام کرده و صاحب حساب حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

ط کارگزار ، سر فعال نمودن خدمات مزبور ، پس از ارائه درخواست کتبی صاحب حساب و به شرط عدم وجود مبلغ مسدودی توانجام هرگونه اصالح یا تغییر در مندرجات این فرم و یا غی -10
 امکانپذیر می باشد.

 شد.اپذیرش این درخواست از جانب بانک به هیچ وجه محدودکننده اختیارات بانک در بکارگیری سایر قوانین و مقررات مربوطه در صورت لزوم نمی ب -11
 


