
 بانك صنعت و معدن

 فرم درخواست استفاده از خدمات ويژه حسابهاي وكالتي مربوط به معامالت بورس كاالي ايران

                                                                                                                    :شعبهبانك صنعت و معدن، 
 با سالم، 

با اقرار به اينكه تمامي شرايط و ضوابط مربوط به انجام معامالت  / اين شركت........................................................... دارنده مشخصات ذيل،ينجانبا
نمايم كه با توجه به ساير شرايط مندرج در اين الكترونيكي بورس را مطالعه و درك نموده و ملزم به اجراي آن مي باشم، از بانك درخواست مي

رفع انسداد و بـرداشت از حـساب  شـماره اقساط، هزينه فرم، ضمن فعال سازي خدمات ويژه مزبور، امـكان انـسداد مـبلغ، 
 چنين اخذ گزارش هاي مورد نياز توسط شركت بورس كاالي ايران را فراهم نمايد.و هم .............................................، بنا به درخواست شركت

 

 "معامالت بورس كاالي ايرانشرايط و مقررات استفاده از خدمات ويژه حسابهاي وكالتي مربوط به "

 
صاحب حساب ملزم مي باشد گزارش فعال سازي خدمات ويژه معامالت  -1

شركت بورس كاالي ايران كه توسط بانك مهر و امضاء شده است را 
 به فعال سازي نهايي خدمات نسبتبانك به شركت كارگزاري ارائه تا 

 .نمايداقدام مزبور، پس از تاييد شركت كارگزاري 

هرگونه عمليات بانكي بر روي حساب مذكور، طبق قوانين و انجام  -2
 مربوطه همچنان به قوت خود باقي مي باشد.مقررات 

هر گونه تغيير در شرايط برداشت حساب مذكور )از قبيل انقضاي مدت  -3
شرايط برداشت، تغيير مديران يا صاحبان حق برداشت از حساب اشخاص 

خريد تا زمان برداشت وجه  حقوقي و ...( طي دوره زماني ثبت سفارش
از حساب، مانع از انجام حواله بانكي از حساب مشتري به حساب شركت 

 بورس كاالي ايران نمي شود.

چنانچه صاحب حساب از انجام سفارش خريد منصرف شود، بايستي تا  -4
قبل از انجام معامله نسبت به اعالم انصراف خود به نحو مقتضي به شركت 

نمايد. بديهي است حواله صادره غير قابل برداشت بوده كارگزاري اقدام 
و صاحب حساب حق هر گونه ادعا و اعتراضي را نسبت به بانك در 

 خصوص آن از خود سلب مي نمايد.

  
در صورت تشخيص بانك مبني بر سوء استفاده و يا به كارگيري  -5

به حق و اختيار دارد ي، بانك ونور در جهت غيرقانخدمات مزب
جانبه نسبت به غيرفعال سازي آن در صورت لزوم اقامه  صورت يك

دعوا اقدام نموده و صاحب حساب حق هرگونه اعتراضي را از خود 
 نمايد.سلب مي

انجام هر گونه اصالح يا تغيير در مندرجات اين فرم و يا غيرفعال  -6
صرفاً از طريق شعبه افتتاح كننده حساب، پس نمودن خدمات مزبور، 

از اخذ درخواست كتبي صاحب حساب و به شرط عدم وجود مبلغ 
 مسدودي توسط شركت بورس كاالي ايران، امكان پذير مي باشد.

پذيرش اين درخواست از جانب بانك به هيچ وجه محدود كننده  -7
در  مربوطهاختيارات بانك در به كارگيري ساير قوانين و مقررات 

 صورت لزوم نمي باشد.

صاحب حساب، حق عزل وكيل طي دوره زماني ثبت سفارش خريد  -8
 تا زمان برداشت وجه از حساب را از خود سلب و ساقط نمود.
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 فرزند: سركار خانم/جناب آقاي 

              كدملي به شماره شناسنامه:

 مقيم: محل تولد: تاريخ تولد:

 تلفن: به آدرس:
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 به شماره ثبت: شركت:

 محل ثبت: تاريخ ثبت:             شناسه ملي:

 تلفن: به آدرس:

 صحت مندرجات فوق، گواهي مي شود:

امضاي صاحب حساب/مهر شركتتاريخ و   

 

 

 

كد فرم:   
3621

       
                

ي :  
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 .......................شماره : 
 31....../......./......تاريخ :

 .......................:  پيوست

 

 صحت مندرجات فوق، گواهي مي شود:

 تاريخ و امضاي شعبه افتتاح كننده حساب:

 

 

 

 

 الصاق تمبر

 

 

 

 

 

 

 تعالي بسمه


