
  .................متولد    .......................   یکد مل    .............. وشماره شناسنامه    به................    فرزند........................    خانم  /ی آقا  نجانبیا

به نمایندگی از شخص حقوقی    / به عنوان نماینده قانونی ]ولی/قیم/وصی[ آقای/ خانم .................  / ............. که اصالتاً  صادره از 

ها و مؤسسات غیرتجاری  .............. و شماره ثبت .................... نزد اداره ثبت شرکتبه نام ...................... به شناسه ملی ............ 

  دستورالعمل اجرایی معامالت برخط  1ماده  5و  4موضوع بندهای های شهرستان ............... متقاضی استفاده از زیرساخت 

 نمایم: هستم، اقرار و تعهد می 

  ها و همچنین نحوه انجام معامله اوراق بهادار/کاال برخوردارنحوه استفاده از زیرساختصوص  الزم در خ   و مهارت   دانش از    -1

 باشم. یم

 . آشنایی کافی دارم کاال /و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار نیقوانبا  -2

اعالم شده باشد،   صالحی مراجع ذ ریسا  ایبورس و اوراق بهادار  که توسط سازمان  ی حکم منع معامالت گونهچ یمشمول ه -3

 .یستمن

پاسخگو   ی و در مقابل مراجع قانون نموده یدر بازار خوددار ی بر اطالعات محرمانه و دستکار ی از انجام معامالت مبتن -4

 باشم.

های برخط متعلق به کارگزار یا  رساخت ی زدر سامانه معامالت و  ( هرگونه اقدام به اخالل )سوءاستفاده ای اخالل  جاد یاز ا  -5

 پاسخگو باشم.    ینموده و در مقابل مراجع قانون  ی خوددارگر کارگزار/معامله 

  ل ی قب تحت هر عنوان از یگریفرد د چیه اری را در اخت نجانبی به ا افتهیاختصاص  های برخطزیرساخت استفاده از  امکان -6

  دی معامله نماانجام نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به  اجازه ی گری به شخص د هم و قرار ند رهی غ ا ی  لی وک نده، ینما

از طریق دسترسی به زیرساخت برخط که توسط کارگزار در اختیار اینجانب  معامالت انجام شده    هیکل  تیو در هر صورت مسئول

 .  رمیپذ ی را مقرار داده شده است 

بوده و در صورت ارائه اطالعات خالف واقع   نجانب یبر عهده ا ی صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتر ت یمسئول -7

 د. باشی م  نجانبیاز آن بر عهده ا ی هرگونه عواقب ناش ت یمسئول ، یجعل  مستندات  و

 نام و نام خانوادگی، امضا و اثر انگشت مشتری

 تاریخ تکمیل:

 

 

 "برخط زیرساختاستفاده از  تعهدنامه"

 

 


