شماره سریال :
تاریخ :

بسمه تعالی

قرارداد خرید و فروش اینترنتی اوراق بهادار
این قرارداد در اجرای ماده  ۲۴آیین نامه معامالت در بورس اوراق بهادار تهران فیما بین شرکت کارگزاری برهان سهند (سهامی خاص) که از این پس در این
قرارداد کارگزاری نامیده می شود و مشتری حقوقی یا حقیقی با مشخصات زیر که از این پس در این قرارداد مشتری نامیده می شود :

و با شرایط آتي الذكر ،منعقد و مفاد آن برای طرفین الزم االجرا می باشد.
ماده  :۱موضــوع توافــق نامــه عبــارت اســت از توافــق کارگــزار و مشــتری جهــت خریــد یــا فــروش اوراق بهــادار بــرای مشــتری براســاس سفارشــهایی کــه بــه صــورت الکترونیکــی بــرای
کارگــزار ارســال مــی کنــد .
ماده  :2مــدت توافــق نامــه از تاریــخ امضــای آن اســت کــه بــا توافــق کتبــی طرفیــن اســت و بــا انصــراف هریــک از طرفیــن و اعــام الکترونیــک یــا کتبــی آن بــه طــرف مقابــل قابــل
فســخ مــی باشــد .
ماده  :3کارگــزار پــس از امضــای ایــن توافــق نامــه ،نــام کاربــری و رمــز عبــور بــرای ورود بــه ســایت اینترنتــی کارگــزاری را بــا مراجعــه حضــوری مشــتری و یــا از طریــق اعــام
الکترونیکــی در اختیــار او قــرار مــی دهــد .مســؤلیت حفــظ و مراقبــت از نــام کاربــر و رمــز عبــور بــر عهــده مشــتری اســت .در صــورت افشــای نــام کاربــر و رمــز عبــور ،مشــتری
بایــد مراتــب را بــه کارگــزار اطــاع داده و تقاضــای صــدور نــام کاربــر و رمــز عبــور جدیــد نمایــد .تــا زمانــی کــه ایــن امــر توســط مشــتری اعــام نشــده ،کارگــزار بابــت انجــام
دســتوراتی کــه از آن نــام کاربــر و رمــز عبــور دریافــت مــی کنــد ،هیــچ مســئولیتی نــدارد .
ماده  :4در صــورت تقاضــای مشــتری بــه تغییــر نــام کاربــر ،کارگــزار نــام کاربــر قبلــی را ابطــال و نــام کاربــر جدیــدی در اختیــار مشــتری قــرار مــی دهــد .در هــر مــورد کــه کار گــزار
الزم بدانــد ،تغییــر نــام کاربــر و رمــز عبــور را اعمــال مــی کنــد ،و مراتــب را بالفاصلــه از طریــق اعــام الکترونیکــی بــه اطــاع مشــتری مــی رســاند.
ماده  :5مشــتری حســاب بانکــی ریالــی معرفــی شــده توســط خــود کــه بایــد بــه نــام شــخص خــود مشــتری باشــد را جهــت واریــز وجــوه حاصــل از فــروش اوراق بهــادار بــه کارگــزار
معرفــی مــی کنــد و صرفــا پرداخــت وجــوه بــه همیــن حســاب صــورت خواهــد گرفــت.
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ماده  :6مشــتری بایــد گواهینامــه موقــت اوراق بهــادار خــود را قبــل از ســفارش فــروش در اختیــار کارگــزار قــرار دهــد و کارگــزار فقــط مجــاز بــه فــروش اوراق بهــاداری اســت کــه
گواهینامــه موقــت آن را در اختیــار دارد.
ماده  :7مشــتری مــی توانــد از طریــق مراجعــه حضــوری گواهینامــه موقــت اوراق بهــاداری را کــه از طریــق الکترونیکــی خریــداری کــرده اســت ،دریافــت نمایــد .دریافــت گواهینامــه
موقــت جدیــد منــوط بــه تحویــل گواهینامــه موقــت قبلــی همــان ســهام بــه کارگــزار اســت.
ماده  :8مشــتری آدرس پســت الکترونیکــی خــود را جهــت ارســال صورتحســاب و رمــز اینترنتــی و ســایر مــوارد در اختیــار کارگــزاری قــرار داده و متعهــد مــی شــود کــه حداقــل هــر
 ۴۸ســاعت یکبــار آن را کنتــرل نمایــد.
ماده  :9در صــورت انجــام معاملــه ،کارگــزار حداقــل در پایــان هــر هفتــه ،گزارشــی از صــورت وضعیــت معامــات مشــتری ،شــامل معامــات انجــام شــده ،وجــوه دریافتــی و پرداختــی ،و
نیــز سفارشــهای اجــراء نشــده خریــد و فــروش را بــه طــور الکترونیکــی بــرای مشــتری ارســال مــی نمایــد .هــم چنیــن کارگــزار مــی بایــد صــورت وضعیــت حســاب مشــتری را
حداکثــر ظــرف  ۲۴ســاعت بعــد از پایــان روزی کــه معاملــه بــرای مشــتری انجــام مــی شــود ،در اختیــار وی قــرار دهــد.
ماده  :10کار گــزار پــس از دریافــت ســفارش خریــد یــا فــروش از مشــتری ،حداکثــر ظــرف یــک ســاعت ،پیــام وصــول ســفارش را بــرای مشــتری ارســال مــی کنــد .در مــواردی کــه اجــرای
سفارشــهای خریــد یــا فــروش مشــتری بــرای کارگــزار غیرممکــن باشــد ،کارگــزار مــی بایــد حداکثــر ظــرف یــک روز کاری ،مراتــب عــدم امــکان اجــرای ســفارش و علــت آن را
بــه مشــتری اعــام نمایــد.
ماده  :11سفارشــهای ارســالی توســط مشــتری در صــورت درخواســت مشــتری بــه مــدت  ۵روز کاری اعتبــار دارد و در صــورت ســپری شــدن مهلــت یــاد شــده ،ســفارش باطــل مــی شــود.
تغییــر و اصــاح ســفارش مشــتری فقــط از طریــق دســتور ابطــال ســفارش قبلــی توســط مشــتری ممکــن اســت .در صــورت دریافــت دســتور ابطــال مشــتری طــی ســاعات انجــام
معاملــه ،کارگــزار ملــزم بــه اعمــال دســتور مشــتری حداکثــر در روز بعــد اســت.
ماده  :12کارگــزار موظــف اســت داده پیامهــای دریافتــی از مشــتری و داده پیامهــای ارســالی بــه مشــتری را در ســامانه اطالعاتــی خــود ثبــت و نگهــداری نمایــد .در صــورت بــروز اختــاف
بیــن کارگــزار و مشــتری در خصــوص محتــوای داده پیامهــا ،اطالعــات منــدرج در ســامانه اطالعاتــی کارگــزار معتبــر و بــرای طرفیــن الزم االتبــاع اســت ،مشــروط بــر اینکــه
اطالعــات بــا گزارشــهای دوره ای مــاده  9مغایــر نباشــد.
ماده  :13دســتورالعمل اجرایــی ســفارش هــای الکترونیکــی اوراق بهــادار (مصــوب  1383/۹/4هیــأت مدیــره ســازمان کارگــزاران بــورس) کــه در ســایت کارگــزار انعــکاس دارد ،بــرای طرفین
ایــن قــرارداد الزم االجــرا اســت.

محل امضای عضو

محل امضا ،اثر انگشت یا مهر مشتری
* مهر فقط برای اشخاص حقوقی است.

دریافت نام کاربری و رمز عبور
احترام ًا اینجانب خانم  /آقا  ....................................................................................... :دارای شماره شناسنامه ................................ :
کارت ملی بشماره .................................................................. :صادره از .................................. :نام پدر............................................. :
نام کاربری و رمزعبور خود را در پاکت در بسته از این کارگزاری دریافت نمودم.

امضاء و اثر انگشت مشتری

نام و نام خانوادگی مشتری:

تاریخ تکمیل:

