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امضا و مهر شركت كارگزاري

 -1صاحب حساب ضمن اقرار به اينكه تمامي شرايط و ضوابط مربوط به انجام معامالت الكترونيكي بورس را مطالعه و قبول نموده و ملزم به اجرا ي آن مي
باشد  ،به طورغيرقابل برگشت با حق توكيل به شركت بورس كاالي ايران ،به بانك حق و اختيار داد تا مطابق شرايط مندرج در اين فرم ،امكان انسداد مبلغ
 ،رفع انسداد  ،برداشت وجه و اخذ گزار شهاي مورد نياز از حساب صدرالذكر را براي شركت بورس كاالي ايران فراهم نمايد.
 -2براي استفاده از خدمات ويژه حساب وكالتي توسط شركت بورس كاالي ايران ،ارائه وكالتنامه صادره از سوي بانك به شركت كارگزاري الزامي است.
-3انجام هرگونه عمليات بانكي بر روي حساب توسط صاحب حساب ،طبق قوانين و مقررات مربوط و شرايط مندرج در اين فرم همچنان به قوت خود باقي
است.
-4صاحب حساب حق عزل وكيل را طي دوره زماني ثبت سفارش خريد تا زمان برداشت وجه از حساب از خود سلب و اسقاط مي نمايد.
-5چنانچه صاح بحساب پس از ثبت سفارش خريد از انجام عمليات خريد منصرف شود ،تا قبل از انجام معامله توسط شركت كارگزاري فرصت دارد كه
انصراف خود ر ا به نحو مقتضي به شركت كارگزاري اعالم نمايد .بديهي است حواله صادره غيرقابل برداشت بوده و صاحب حساب حق هرگونه ادعا و
اعتراضي را نسبت به بانك در خصوص آن از خود سلب و اسقاط مي نمايد.
-6هرگونه تغيير در شرايط برداشت از حساب صدرالذكر (از قبيل تغيير شرايط برداشت از حساب ،تغيير مديران يا صاحبان امضاي مجاز اشخاص حقوقي و
 )...طي دوره زماني ثبت سفارش خريد تا زمان برداشت وجه از حساب ،مانع از انجام حواله بانكي از حساب صدرالذكر به حساب شركت بورس كاالي
ايران نمي باشد.
-7پذيرش اين درخواست از جانب بانك به هيچ وجه محدود كننده اختيارات بانك در به كارگيري ساير قوانين و مقررات مربوط در صورت لزوم نمي باشد .
در صورت تشخيص بانك مبني بر سوءاستفاده و يا به كارگيري خدمات مزبور در جهت غيرقانوني ،بانك حق و اختيار دارد به صورت يك جانبه نسبت به
غيرفعال سازي آن و در صورت لزوم اقامه دعوا اقدام نموده و صاح بحساب حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب و اسقاط مي نمايد.
-8انجام هرگونه اصالح يا تغيير در مندرجات اين فرم و يا غيرفعال نمودن خدمات مزبور از طريق شعبه فعال كننده خدمات ويژه حساب وكالتي ،با ارائه
درخواست كتبي و به شرط عدم وجود مبلغ مسدودي توسط شركت بورس كاالي ايران در حساب ذيربط امكان پذير مي باشد.

امضا و مهر صاحب حساب

امضا و مهرشعبه...............

