شماره سریال :
تاریخ :
شعبه :
کد معامالت بورسی ................ /.... :

بسمه تعالی

قرارداد استفاده از خدمات عضو جهت
انجام معامالت برخط اوراق بهادار

قرارداد حاضر بین شرکت کارگزاری برهان سهند و مشتری به شرح ذیل منعقد گردید  .تعاریف دستورالعمل اجرایی معامالت برخط اوراق بهادار
در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران در این قرارداد به همان مفاهیم به کار رفته است.

ماده  :1طرفین قرارداد
این قرارداد بین شرکت کارگزاری به مشخصات جدول زیر که از این پس در این قرارداد «عضو» نامیده می شود :

کوچه
و مشتری حقیقی یا حقوقی به مشخصات جداول متناسب زیر که از این پس در این قرارداد «مشتری» نامیده می شود:

1

محل امضای مشتری

محل امضای عضو

به شرح مواد آتی منعقد گردید.

ماده  :2موضوع قرارداد
استفاده از خدمات معامالت برخط ( )onlineاوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران

ماده  : 3مدت قرارداد
این قرارداد از تاریخ  13......./......./.......به مدت نامحدود معتبر است.

ماده  :4حقوق و تعهدات عضو
1-4

2-4
3-4
4-4
5-4
6-4
7-4
8-4

•
•
•
•
•
•
•

عضــو بایــد نــام کاربــر و رمــز عبــور اســتفاده از ســامانه معامالتــی را بــرای انجــام معامــات برخــط ،بــه صــورت محرمانــه و چاپــی ظــرف حداکثــر یــک هفتــه پــس از امضــای ایــن
قــرارداد ،در اختیــار مشــتری قــرار دهــد و ارایــه خدمــات آغــاز گــردد.
عضو متعهد به ثبت و نگهداری کلیه سوابق تراکنش های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی در زیر ساخت دسترسی برخط بازار خود می باشد.
اعمــال هــر گونــه محدودیــت بــر معامــات مشــتری توســط عضــو بایســتی مســتند بــه ایــن قــرارداد و قوانیــن و مقــررات بــازار ســرمایه باشــد .در صــورت اعمــال ایــن
محدودیت ها ،عضو مسئولیتی در قبال خسارات وارده نخواهد داشت.
عضــو متعهــد اســت امــکان ارایــه خدمــات پشــتیبانی زیــر ســاخت دسترســی برخــط بــازار را فراهــم نمــوده و روش هــای ارایــه آن را در ســایت رســمی خــود اعــام کنــد و حســب
درخواســت مشــتری ،جهــت رفــع مشــکل اقــدام نمایــد.
عضــو حــق ورود ســفارش جدیــد بــرای مشــتری یــا تغییــر ،تعلیــق و حــذف ســفارش هــای وارد شــده توســط مشــتری را در چارچــوب قوانیــن و مقــررات و بــا دســتور مشــتری
دارا مــی باشــد.
عضو متعهد است در چارچوب قوانین و مقررات ،داده ها و اطالعات شخصی مشتری را محرمانه نگه دارد.
عضــو متعهــد اســت از طریــق زیــر ســاخت دسترســی برخــط بــازار ،همــواره آخریــن وضعیــت حســاب و ســوابق معامــات مشــتری را در اختیــار وی قــرار دهــد و در صــورت اعــام
مغایــرت از ســوی مشــتری ،نســبت بــه بررســی موضــوع و اعــام نتیجــه بررســی بــه وی اقــدام نمایــد .بدیهــی اســت اعــام مغایــرت ،نافــی مســئولیت مشــتری در صــورت عــدم
توجــه بــه نظامــات قــراردادی و قوانیــن و مقرراتــی نخواهــد بــود.
در راستای اجرای این قرارداد ،حداقل موارد زیر از طریق وب سایت عضو به اطالع سرمایه گذاران رسانده می شود:
اطالعات حساب مشتری نزد عضو شامل جزئیات خرید و فروش ،واریز ،برداشت و مانده حساب؛
رویه دریافت سفارش ها ،پردازش و اجرای سفارش ها و همچنین پایاپای و تسویه معامالت از طریق زیر ساخت دسترسی برخط بازار ؛
رویه های مدیریت حوادث پیش بینی نشده در معامالت برخط اوراق بهادار از جمله قطعی برق ،شبکه مخابراتی و اینترنت ؛
در خصوص قطعی دسترسی برخط بازار ،اعالم موضوع قبل از وقوع در موارد قابل پیش بینی و بالفاصله پس از وقوع در موارد غیر قابل پیش بینی از طریق پست الکترونیکی یا به
روش مقتضی دیگر؛
اطالع رسانی در مورد نحوه مدیریت سفارش ها در زمان تعلیق یا محرومیت عضو از انجام معامالت ؛
رویه هایی برای حذف سفارش های ثبت شده در زمانی که امکان دسترسی برخط بازار وجود نداشته باشد.
اعالم قوانین و مقررات جدید و محدودیت های ابالغی توسط سازمان در خصوص انجام معامالت برخط؛

ماده  : 5تعهدات مشتری
1-5
2-5
3-5
4-5
5-5

2

مشتری باید گواهی نامه های موقت صادره اوراق بهاداری که قصد فروش آنها را دارد ،حسب در خواست عضو در اختیار وی قرار دهد.
مشتری باید اطالعات و مستندات الزم را جهت احراز هویت به عضو ارائه نماید.
مشــتری تعهــد مــی کنــد از انجــام هرگونــه معاملــه کــه منجــر بــه نقــض قوانیــن و مقــررات گــردد از جملــه معامــات مبتنــی بــر اطالعــات نهانــی و دســتکاری بــازار
خودداری نماید.
مشــتری بایــد شــماره حســاب بانکــی را در بانکــی کــه عضــو اعــام مــی نمایــد ،جهــت دریافــت وجــوه ارایــه نمایــد .هرگونــه پرداخــت بــه مشــتری صرفـاً از طریــق واریــز وجــه
بــه همــان حســاب کــه بــه نــام مشــتری اســت امــکان پذیــر مــی باشــد.
مشتری متعهد است سفارش های خرید و فروش روزانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات و سقف های اعالمی توسط سازمان به سامانه معامالت برخط ارسال کند.

محل امضای مشتری

محل امضای عضو

6-5
7-5
8-5
9-5
10-5
11-5
12-5
13-5
14-5

15-5
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17-5
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مشــتری متعهــد بــه تغییــر رمــز عبــور و ســایر کدهــای دسترســی قابــل تغییــر خــود در فاصلــه زمانــی یــک ماهــه ( حداکثــر ســه ماهــه ) مــی باشــد .در صــورت عــدم تغییــر،
هــر گونــه مســئولیت ناشــی از افشــای رمــز عبــور بــر عهــده مشــتری مــی باشــد.
مشتری مسئولیت تبعات ناشی از استفاده نادرست از خدمات نرم افزاری سامانه معامالت برخط اوراق بهادار را بر عهده می گیرد.
در صــورت عــدم اســتفاده مشــتری بــه مــدت  90روز متوالــی از حســاب کاربــری خــود ،عضــو مــی توانــد دسترســی مشــتری را غیــر فعــال نمایــد .فعــال شــدن دسترســی مجــدد،
مســتلزم مراجعــه مشــتری بــه عضــو مــی باشــد.
مشــتری متعهــد مــی شــود ،اصــول امنیــت ســخت افــزاری و نــرم افــزاری و محافظــت از اطالعــات از جملــه اســتفاده از نــرم افــزار هــای ضــد ویــروس مناســب ،محافظــت از شناســه
کاربــر ،کلیــد واژه هــا ،کــد هــای رمــزی و کلیــه اطالعــات دریافتــی از عضــو را بــه منظــور جلوگیــری از دسترســی هــای غیــر مجــاز بــه ســامانه ،رعایــت نمایــد.
مشتری متعهد می گردد ،زیر ساخت دسترسی برخط بازار را وسیله آموزش اشخاص ثالث قرار ندهد.
مشتری متعهد به پرداخت وجه معامله و کارمزدهای مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات می باشد.
مشتری متعهد می گردد از قوانین و مقررات و شرایط اعالمی عضو در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به معامالت برخط پیروی کند.
مشــتری متعهــد اســت در هــر بــار ورود بــه ســامانه معامــات برخــط ،اطالعــات مربــوط بــه خریــد و فــروش اوراق بهــادار از طریــق زیــر ســاخت دسترســی برخــط بــازار کنتــرل
و در صــورت مغایــرت ،در اســرع وقــت بــه عضــو اطــاع دهــد.
مشتری مسئول کنترل حساب های خود بوده و موارد زیر را فورا ً به عضو اطالع می دهد:
هر گونه سرقت و یا استفاده غیر مجاز از رمز عبور ،نام کاربری و شماره (های) حساب و نیز هرگونه احتمال وقوع آن؛
هرگونه عدم دریافت تاییدیه ثبت سفارش ؛
دریافت تاییدیه ثبت سفارش یا معامله ای که مشتری دستور آن را صادر نکرده است؛
هرگونه اطالعات نادرست در موجودی حساب مشتری ،سبد دارایی ها یا اطالعات معامالت.
مشــتری مجــاز بــه هیــچ گونــه دخــل و تصــرف در زیرســاخت دسترســی برخــط بــازار و نحــوه دسترســی بــه آن بــه هــر دلیــل از جملــه بــه منظــور هرگونــه بهــره بــرداری تجــاری
یــا غیــر تجــاری توســط خــود یــا بــه واســطه دیگــری نیســت و نمــی توانــد حــق اســتفاده از ایــن خدمــات را بــه شــخص دیگــری واگــذار کنــد.
مشــتری اقــرار مــی نمایــد کــه از دانــش کافــی در خصــوص قوانیــن و مقــررات معامالتــی و ســایر قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا بــازار ســرمایه و شــرکت هــای ارائــه دهنــده
خدمــات در رابطــه بــا اســتفاده از خدمــات معامــات برخــط برخــوردار بــوده ،آمــوزش هــای الزم را در مــورد نحــوه اســتفاده از ایــن خدمــات دیــده و خــود را ملــزم بــه رعایــت
آنها می داند.
مشــتری متعهــد اســت اختیــارات ،اطالعــات و دسترســی هــای الزم جهــت بازرســی و نظــارت بــر زیرســاخت دسترســی برخــط بــازار را حســب در خواســت ســازمان بــورس ،عضــو
یــا نماینــدگان ایشــان ارایــه نمایــد.

ماده  : 6حدود مسئولیت طرفین
1-6

2-6
3-6
4-6
5-6

تنهــا دارنــده نــام کاربــری و رمــز عبــور ،مشــتری اســت .مســئولیت اســتفاده و حفاظــت از رمــز عبــور و نــام کاربــری و نیــز مســئولیت انجــام هرگونــه معاملــه در ایــن حســاب
کــه از طریــق نــام کاربــری و یــا رمــز عبــور مشــتری صــورت مــی گیــرد بــر عهــده وی مــی باشــد .مشــتری همچنیــن مســئول خســارت هایــی اســت کــه در نتیجــه عــدم رعایــت
قوانیــن و مقــررات و مفــاد ایــن قــرارداد توســط وی حــادث شــود.
عضو مسئول حوادثی که خارج از حیطه اختیار و بدون تقصیر وی رخ می دهد ،نمی باشد.
در صورتی که به واسطه اعمال حقوق متعلق به عضو در این قرارداد ،مشتری متحمل ضررو زیان گردد ،عضو مسئول جبران خسارت های وارده نخواهد بود.
انعقــاد ایــن قــرارداد بــه منظــور ارائــه خدمــات دسترســی برخــط بــازار از ســوی عضــو بــه مشــتری مــی باشــد و شــامل ارائــه ســایر خدمــات از قبیــل مشــاوره ســرمایه گــذاری،
قانونــی ،مالیاتــی ،مالــی و حســابداری نخواهــد بــود.
عضو مسئولیتی در قبال سود آوری و مخاطرات انجام معامالت برخط توسط مشتری ندارد.

ماده  : 7قابلیت استناد داده پیام ها
داده پیام ها و سوابق کلیه تراکنش های دریافتی از مشتری و ارسالی به وی که با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب مفاد این قرارداد ایجاد و نگهداری شده است در حکم اسناد معتبر و
قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی می باشد .در صورت بروز اختالف بین عضو و مشتری در خصوص این سوابق و داده پیام ها ،اطالعات مندرج در زیر ساخت دسترسی برخط بازار عضو،
معتبر و برای طرفین الزم االتباع است.

ماده  : 8انحالل قرارداد

قرارداد مطابق ماده  10قانون مدنی منعقد شده و صرفاً در شرایط زیر پایان می یابد:

1-8
2-8

3-8
4-8

در صورت اعالم مشتری مبنی بر فسخ قرارداد و پس از تسویه کلیه دیون و تعهدات ناشی از معامالت برخط وی نزد عضو ،قرارداد فسخ می شود.
در صــورت تخلــف مشــتری از قوانیــن و مقــررات مربوطــه و بــا اعــام مراجــع ذیصــاح ،قــرارداد منفســخ مــی شــود .در ایــن صــورت عضــو موظــف اســت مراتــب را بــه مشــتری
اطــاع دهــد.
در صورت تعلیق به مدت بیش از یک ماه یا لغو مجوز عضو ،قرارداد منفسخ می شود.
در صورتــی کــه در اثــر بــروز حــوادث قهــری ،امــکان ایفــای تمــام و یــا بخشــی از تعهــدات هــر یــک از طرفیــن بــه موجــب ایــن قــرارداد وجــود نداشــته باشــد و وضعیــت مذکــور
بــه مــدت بیســت روز کاری ادامــه یابــد ،هریــک از طرفیــن حــق فســخ قــرارداد را دارنــد.

ماده  : 9حل اختالف
با توجه به حاکمیت قانون بازار اوراق بهادار بر اختالفات ناشی از معامالت در این بازار ،حل اختالف طرفین این قرارداد در صورت عدم حصول توافق از طریق مذاکره فیمابین ،مطابق ماده
 36قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب  1384صورت می گیرد.

ماده  : 10تغییر قرارداد
این قرارداد در  10ماده و دو نسخه تنظیم گردیده و در تاریخ  ..............................به امضای طرفین رسیده است .هرگونه تغییر در مفاد آن ،منوط به تایید سازمان بورس اوراق بهادار می باشد.
در صورتی که در قوانین و مقررات مربوط به معامالت برخط ،تغییراتی حاصل شود که تغییر در شرایط و مفاد قرارداد حاضر را ایجاب نماید ،تغییرات مذکور ،بدون نیاز به توافق ثانوی جزء
الینفک این قرارداد خواهد بود.
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محل امضای مشتری
* مهر فقط برای اشخاص حقوقی است.

محل امضای عضو

تعهدنامه استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار
تعهدنامــه زیــر در راســتای اجــرای مــاده  ۷دســتورالعمل اجرایــی معامــات برخــط اوراق بهــادار در بــورس اوراق بهــادار تهــران و
فرابــورس ایــران در خصــوص ســنجش توانایــی و احــراز شــرایط مشــتری اســتفاده از خدمــات دسترســی برخــط بــازار توســط کارگزاری
تهیــه شــده و بایســتی بــه عنــوان یکــی از مــدارک الزم توســط مشــتری  /نماینــده مشــتری امضــاء و تحویــل گــردد.

که اصالتا متقاضی استفاده از خدمات دسترسی برخط بازار هستم ،اقرار و تعهد می نمایم:
1
2
3
4
5
6
7
8

دانش الزم در خصوص فرایند ورود سفارش از طریق زیرساخت دسترسی برخط بازار را دارا می باشم.
مهارت الزم در خصوص معامله اوراق بهادار را دارا می باشم.
دانش الزم در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار را دارا می باشم.
مشمول هیچگونه حکم منع معامالتی که توسط سازمان یا سایر مراجع ذیصالح اعالم شده باشد ،نمی باشم.
تعهد می نمایم از انجام معامالت مبتنی بر اطالعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل و مراجع قانونی پاسخگو باشم.
تعهــد مــی نمایــم از ایجــاد اخــال یــا هرگونــه اقــدام بــه اخــال (سوءاســتفاده در ســامانه معامــات و زیرســاخت دسترســی برخــط عضــو خــودداری نمــوده
و در مقابــل مراجــع قانونــی پاســخگو باشــم.
امکانــات اســتفاده از خدمــات دسترســی برخــط بــازار اختصــاص یافتــه بــه اینجانــب را در اختیــار هیــچ فــرد دیگــری تحــت هــر عنــوان از قبیــل نماینــده،
وکیــل یــا غیــره قــرار نــداده و در هــر صــورت مســئولیت کلیــه معامــات انجــام شــده را مــی پذیــرم و بــه شــخص دیگــری اجــازه نخواهــم داد از مجــوز
صــادره اســتفاده و اقــدام بــه معاملــه نمایــد.
مســئولیت صحــت مــوارد منــدرج در فــرم مشــخصات مشــتری بــر عهــده اینجانــب بــوده و در صــورت ارایــه اطالعــات خــاف واقــع و مســتندات جعلــی،
مســئولیت هرگونــه عواقــب ناشــی از آن نیــز بــر عهــده ایشــان مــی باشــد.

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

امضاء و اثر انگشت مشتری

نام و نام خانوادگی مشتری:

تاریخ تکمیل:
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