
 امه معامالت الکترونیکتوافق ن
 شماره :                

 تاريخ:        

 پيوست:           

 

  امضای کارگزاری                   نام، نام خانوادگی و امضاء

 
 

اين توافق نامه در اجرای دستورالعمل اجرايی سفارشهای الکترونيکی اوراق 

 41/90/4131بهادار پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )مصوب جلسه 

شرکت )سهامی خاص( و  توسعه انديشه دانا هيأت مديره( بين شرکت کارگزاری

 مشخصات:با  حقوقی

                                         :شرکت حقوقی نام

                    :تاريخ ثبت   :شماره ثبت

 :محل ثبت                 :ملی شناسه

                            :ثابتتلفن                                 :کد بورسی

  :و کد پستی آدرس

 

 منعقد و شرايط به شرح زير تعيين گرديد:

عبارت است از توافق کارگزار و مشتری جهت خريدد  موضوع توافق نامه  ـ1ماده 

و فروش اوراق بهادار برای مشدتری بدر اسداس سدفارش هدايی کده بده  دورت         

 الکترونيکی توسط مشتری برای کارگزار ارسال می شود.

 قرارداد تا زمان اعالم انصراف کتبی مشتری معتبر خواهد بود. ـ2ماده 

بده فسدخ قدراردادا بدا مراجعده       مشتری می تواندد در  دورت تمايدل    د4تبصره 

حضوری به دفتر کارگزاری و درخواست کتبی نسدبت بده فسدخ قدرارداد اقددام      

 نمايد.

کارگزاری ميتواند در  ورت بروز هرگونه شدرايط یيدر قابدل پدي       د2تبصره 

بينی و بنا به تشخيص خود نسبت به فسخ قرارداد اقدام و مراتب را بده  دورت   

 ی برساند.الکترونيکی به اطالع مشتر

مشتری می تواند در هر زمانی که نياز داشته باشد با توجه بده امکانداتی    ـ3ماده 

 که سايت در اختيار قرار می دهد رمز عبور خود را به دلخواه تغيير دهد.

 :مشتری حساب بانکی خود را بشرح ذيل ـ4ماده 

 :شماره حساب             نام بانک:

 :شعبه     :نوع حساب

 :شهر                   :کد بانک

 جهت واريز وجوه حا ل از فروش اوراق بهادار به کارگزار معرفی می کند.

مشتری آدرس پست الکترونيکی خود را به شرح ذيل جهت ارسال کلمده   ـ 5ماده 

عبورا پيام های مربوط و ساير موارد در اختيار کارگزاری قرارداده و متعهد مدی  

 آن را کنترل نمايد.ساعت يکبار  13شود که حداقل هر 

 (: Emailنیک )وپست الکتر

    

            

ساعت پس از امضاء اين توافدق نامدها ندام کداربری و کلمده       13کارگزار  ـ6ماده 

عبور انجام معامالت اينترنتی را با مراجعه حضوری مشتری و يا از طريدق پسدت   

ندام  از اقبدت  رونيکی در اختيار مشتری قدرار مدی دهدد. مسدتوليت حفدر و مر     تالک

 .ری و کلمه عبور برعهده مشتری است بکار
 

 
 
 
 

در  ورت افشای ندام کداربری و کلمده عبدورا مشدتری بايدد مراتدب را کتبدا  بده          

کارگزاری اطالع داده و تقاضای  دور نامه کاربری و کلمه عبور جديد نمايدد. تدا   

ستوراتی که زمانی که اين امر توسط مشتری اعالم نشدها کارگزاری بابت انجام د

از نام کابری و کلمه عبور مشتری دريافت می کندا هيچ مستوليتی برعهدده نددارد.   

به جهت رعايت امنيت بيشترا به مشتريان پيشنهاد ميگردد به محض دريافت کلمده  

عبور از کارگزاری و همچنين به  ورت دوره ای نسبت به تغيير کلمه عبور اقدام 

 نمايند.

هی نامده موقدت اوراق بهدادار خدود را قبدل از سدفارش       مشتری بايد گدوا  ـ7ماده

فروش در اختيار کارگزاری قدرار دهدد و کدارگزار فقدط مجداز بده فدروش اوراق        

 بهاداری است که گواهی نامه موقت آن را دراختيار دارد.

مشتری می تواند از طريق مراجعه حضدوری گدواهی نامده موقدت اوراق      ـ8ماده 

بهاداری را که اينترنتی خريدداری کدرده اسدت دريافدت نمايدد. تحويدل گواهينامده        

موقت منوط به دريافت گواهی نامه موقت قبلی همان سهام توسط کدارگزاری مدی   

 باشد.

رونيکی و جهت اطالع دستورالعمل اجرايی سفارشات الکت 3در اجرای بند  ـ9ماده 

ای انجددام شددده و نشدددها از وضددعيت تمددام درخواسددت هدداا اعددا از در خواسددته 

وانند با مراجعه به سايت کارگزاری اطالعات مربدوط بده وضدعيت    ت مشتريان می

سداعت   21همه در خواست های ثبت شده خود را بده دسدت آورده و حدداکبر بدا     

 نمايند.تأخير  ورت حساب خود را برروی سايت مشاهده 

کارگزاری پس از دريافت سفارش خريد يا فدروش از مشدتریا حدداکبر     ـ11ماده 

ظرف يک ساعت پيام و دول سدفارش را بدرای مشدتری ارسدال مدی کندد. ثبدت         

اطالعات درخواست خريد توسط مشتری در سايت کارگزاری و همچندين ارسدال   

اری نبدوده و  پيام و ول اين اطالعات به منزله پذيرش درخواست از طرف کارگز

تعهدی نسبت به انجام آن ايجاد نمی نمايد. پذيرش درخواست مشدتری مندوط بده    

بررسی مدير سفارشات اينترنتی بوده و درخواست مشتری پس از اين بررسی و 

بددا تغييددر وضددعيت از ))درحددال بررسددی(( بدده ))درحددال اقدددام(( پذيرفتدده شددده و 

 عهد ميگردد.تکارگزاری نسبت به انجام آن م

روز کاری اعتبار دارد و  5سفارش های ارسالی توسط مشتری به مدت  ـ11دهما

در ورت سپری شدن مهلت ياد شدها سفارش باطل مدی شدود. تغييدر و ا دالح     

سفارش مشتری فقط از طريق در خواست ابطدال سدفارش قبلدی توسدط مشدتری      

ا ممکن است. و در  ورت دريافت دستور ابطال مشتری طی ساعات انجام معامله

 کارگزار ملزم به اعمال دستور مشتری حداکبر در روز بعد است.

زار موظف اسدت داده پيدام هدای دريدافتی از مشدتری و داده پيدام       گکار ـ12ماده 

های ارسالی به مشتری را در سامانه اطالعداتی خدود ثبدت و نگهدداری نمايدد. در      

يدام هداا    ورت بروز اختالف بين کارگزار و مشتری در خصوص محتوای داده پ

اطالعات مندرج در سامانه اطالعاتی کارگزاری معتبر و برای طدرفين ززم ازتبداع   

 مغاير نباشد. 0استا مشروط براينکه اطالعات با گزارشهای دوره ای ماده 

دستورالعمل اجرايی سفارش هدای الکترونيکدی اوراق بهدادار )مصدوب      ـ13ماده 

ايت کدارگزاری انعکداس دارد.   هيأت مديره سازمان بدورس( کده در سد    41/90/31

 برای طرفين اين قرارداد ززم ازجرا است.

 فحه با مدتن و اعتبدار واحدد    4تبصره و در  2مادها  41اين قرارداد در  ـ14ماده 

تنظيا و مشتری ضمن اطالع و توافق با کليه مفاد آنا نسبت بده امضداء و مبادلده    

 آن اقدام نموده است.
 

 

 


