
 

 

 بسمه تعالي

 سوربمعامالت ويژه  خدماتدرخواست استفاده از 

 توسعه انديشه دانا كارگزاريشركت 

 13تاريخ      /      /                                  ............................بانك ملت شعبه ....

 ...........................................د. فرزن......................................................................بدينوسيله سركار خانم/ جناب آقاي/ شركت ،با سالم

 محل ........................تاريخ ثبت ... ولد/ت خ..... تاري....................به شماره شناسنامه/ شماره ثبت .................. كد ملي/ شناسه ملي .............. 

  ............................... تلفن............................................................................................. به آدرس .............مقيم .................حل ثبتم /تولد

عامالت ويژه م خدماتت دريافت جه ،باشديم حترممآن بانك نزد  ...........................................دارنده حساب متمركز شماره .............. كه

آن  24/07/1389مورخ  6499/2مفاد اطالعيه شماره  مطابق يددستور فرمايخواهشمند است  گردد.از سوي اين كارگزاري معرفي مي ،بورس

 .دنمايناقدام  (184پردازش شماره ) متمركز يبانكدار در سامانهحساب و ثبت ييد نسبت به تأبانك محترم، 

 مهر و امضاء كارگزاري           ..........2142786576شماره حساب كارگزاري : ....
 ..............439.......: .......برخطدر معامالت  يكارگزاركد 

 اميست.در محل مربوطه در زمان مراجعه مشتري به شعبه الز ي* توجه: مهر و امضاي كارگزار

 بورسمعامالت استفاده از خدمات ويژه  راتر  شرايط و مق

درك نموده و ملزم  را مطالعه و بورس الكترونيكيت معامالانجام تمامي شرايط و ضوابط مربوط به به اينكه  راقرا با ........................................................................ اينجانب (1

فع انسداد و رامكان انسداد مبلغ،  مزبورويژه  خدماتسازي لضمن فعاكه با توجه به ساير شرايط مندرج در اين فرم،  منماي، از بانك درخواست ميمشبامي به اجراي آن

 ايد.من فراهمرا  ..............................ي ...................اركارگز توسطهاي مورد نياز اخذ گزارشهمچنين و  ............................................برداشت از حساب شماره ......

در طول زمان انسداد وجه خريد سهام به بانك ارائه شود و  ايالحسنه جاري، چنانچه چك صادرهسازي خدمات ويژه معامالت بورس بر روي حساب قرضدر صورت فعال (2

 موجودي صادر خواهد شد. كسر به علت تگواهينامه عدم پرداخقانون چك  3ننمايد، مطابق ماده  برداشت در حساب تكافوي پرداخت وجه چك راموجودي قابل

ارگزار ارائه تا كارگزار نسبت به فعال كرا كه توسط شعبه بانك مهر و امضاء شده است را به  سازي خدمات ويژه معامالت بورسعالگزارش فباشد ملزم مي صاحب حساب (3

 اقدام نمايد. ت مزبوراخدمنهايي سازي 

تي ه مسئوليكه تحت اختيار بانك نباشد، هيچگون مزبور ط خطوط مخابراتي است لذا در صورت عدم برقراري ارتباطاز آنجايي كه ارائه اين خدمت منوط به برقراري ارتبا (4

 متوجه بانك نخواهد بود.

 باشد.ميبه قوت خود باقي همچنانمربوطه ، طبق قوانين و مقررات مذكور انجام هرگونه عمليات بانكي بر روي حساب (5

ورة و ...( طي د تغيير مديران يا صاحبان حق برداشت از حساب اشخاص حقوقيشرايط برداشت،  مدت انقضاي )از قبيل  حساب مذكور هرگونه تغيير در شرايط برداشت (6

 .شودنمي ساب مشتري به حساب كارگزارمانع از انجام حواله بانكي از ح ،وجه از حساب برداشت زمانتا  سفارش خريدزماني ثبت 

ديهي است ب د.نماياقدام  يكارگزاربه مقتضي  بنحو نسبت به اعالم انصراف خود انجام معاملهي تا قبل از ، بايستارش خريد منصرف شودسفانجام از  صاحب حسابچنانچه  (7

 نمايد.در خصوص آن از خود سلب مي نسبت به بانكرا  و اعتراضي حساب حق هرگونه ادعاغيرقابل برگشت بوده و صاحب صادره حواله

 صوصخدر اين  .ايدمربوطه مراجعه نم ين به كارگزاربراي رفع آ يبايستصاحب حساب  ،بورسهاي احتمالي در صورتحساب بانكي ناشي از عمليات در صورت وجود مغايرت (8

 باشد.ي از سوي بانك متصور نميخاص اقدام

ر صورت دو آن سازي است به صورت يكجانبه نسبت به غيرفعال، بانك مخير مزبور در جهت غيرقانوني تاخدمسوءاستفاده و يا بكارگيري مبني بر تشخيص بانك ر صورت د (9

 نمايد.را از خود سلب مي ياعتراضهرگونه صاحب حساب حق كرده و  اقداملزوم اقامه دعوا 

دودي مبلغ مسط عدم وجود به شرو  صاحب حسابكتبي درخواست  رائهپس از ا ،غيرفعال نمودن خدمات مزبور يا تغيير در مندرجات اين فرم و اصالح ياانجام هرگونه  (10

 .باشدامكانپذير مي توسط كارگزار،

 باشد.ات مربوطه در صورت لزوم نميركارگيري ساير قوانين و مقرّكننده اختيارات بانك در بهت از جانب بانك به هيچ وجه محدوددرخواس پذيرش اين  (11

 
 

 

 

 صاحب حساب  ءامضا      تاريخ :
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