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توافق نامه
ایي تَافك ًبهِ در اجرای هبدُ  24آئیي ًبهِ " هؼبهالت در ثَرس اٍراق ثْبدار تْراى " ثیي شر وت وبرگساری تَسؼِ سرهبیِ دًیب
(سْبهی خبص) ٍ هشتری ثب هشخصبت زیر:
شخص حقیقی:
ًبم:

ًبم خبًَادگی:

ًبم پذر:

تبریخ تَلذ:

هحل تَلذ:

شوبرُ شٌبسٌبهِ:

صبدرُ:

وذهلی:

وذ ثَرسی:

تلفي:

ًشبًی:
زی تؼییي گردیذ:
هٌؼمذ ٍ شرایظ آى ثِ شرح ر

ّبیی وِ ثِ صَرت الىترًٍیىی ثرای وبرگسار ارسبل هی وٌذ.
ماده  :2هذت تَافك ًبهِ از تبریخ اهضبء ایي لرارداد  ،ثِ هذت ....................است ٍ ثب اًصراف ّریه از عرفیي ٍ اػالم الىترًٍیىی یب وتجی
اى ثِ عرف همبثل فسخ هی ثبشذ .
ماده  :3وبرگسار  48سبػت پس از اهضبی ایي تَافك ًبهًِ ،بم وبرثر ٍ رهس ػجَر ثرای ٍرٍد ثِ سبیت ایٌترًتی وبرگساری را ثب هراجؼِ
حضَری هشتری ٍ یب از عریك اػالم الىترًٍیىی در اختیبر اٍ لرار هی دّذ .هسئَلیت حفظ ٍ هرالجت از ًبم وبرثر ٍ رهس ػجَر ثر ػْذُ
هشتری است .در صَرت افشبی ًبم وبرثر ٍ رهس ػجَر ،هشتری ثبیذ هراتت را ثِ وبرگسار اعالع دادُ ٍ تمبضبی صذٍر ًبم وبرثر ٍ رهس ػجَر
جذیذ ًوبیذ.
دستَراتی وِ از آى ًبم وبرثر ٍ رهس ػجَر دریبفت هی وٌذّ ،یچ
تب زهبًی وِ ایي اهر تَسظ هشتری اػالم ًشذُ ،وبرگسار ثبثت اًجبم ـ
هسئَلیتی ًذارد.
دّذ در ّر هَرد وِ وبرگسار الزم ثذاًذ ،تغییر ًبم وبرثر ٍ رهس ػجَر را اػوبل هی وٌذ ٍ هراتت را ثالفبصلِ از عریك اػالم الىترًٍیىی ثِ
اعالع هشتری هی رسبًذ.
ماده  :5هشتری حسبة ثبًىی خَد،
به شماره:

نوع حساب:

نزد بانک:

کذ بانک:

شعبه:

شهر:

را جْت ٍاریس ٍجَُ حبصل از فرٍش اٍراق ثْبدار ثِ وبرگسار هؼرفی هی وٌذ.
ماده  :6هشتری ثبیذ گَاّیٌبهِ هَلت اٍراق ثْبدار خَد را لجل از سفبرش فرٍش در اختیبر وبرگسار لرار دّذ ٍ وبرگسار فمظ هجبز ثِ
فرٍش اٍراق ثْبداری است وِ گَاّیٌبهِ هَلت آى را در اختیبر دارد.
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ماده  :4در صَرت تمبضبی هشتری ثِ تغییر ًبم وبرثر ،وبرگسار ًبم وبرثر لجلی را اثغبل ٍ ًبم وبرثر جذیذی در اختیبر هشتری لرار هی

Email: info@tsd-broker.com

ماده :1هَضَع تَافك ًبهِ ػجبرت است از تَافك وبرگسار ٍ هشتری جْت خریذ یب فرٍش اٍراق ثْبدار ثرای هشتری ثر اسبس سفبرش

عضى کانىن كارگزاران بىرس و اوراق بهادار؛
و عضى مؤصش شزکتهای بىرس اوراق بهادار
تهزان ،فزابىرس ایزان ،انزژی ،و کاالی ایزان؛
مشاور اوراق بهادار  ,صزمایه گذاری ،مالی ،و
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ًوبیذ .دریبفت گَاّیٌبهِ هَلت جذیذ هٌَط ثِ تحَیل گَاّیٌبهِ هَلت لجلی ّوبى سْبم ثِ وبرگسار است.
ماده  :8هشتری آدرس پست الىترًٍیىی خَد را ثِ شرح ریل ج ّت ارسبل صَرتحسبة ٍ رهس ایٌترًتی ٍ سبیر هَارد در اختیبر
وبرگساری لرار دادُ ٍ هتؼْذ هی شَد وِ حذالل ّر  48سبػت یىجبر آى را وٌترل ًوبیذ.
پست الکترونیک ):)Email

ماده  :9در صَرت اًجبم هؼبهلِ ،وبرگسار حذالل در پبیبى ّر ّفتِ ،گسارشی از صَرت ٍضؼیت هؼبهالت هشتری ،شبهل
هؼبهالت اًجبم شذٍُ ،جَُ دریبفتی ٍ پرداختی ٍ ًیس سفبرش ّبی اجرا ًشذُ خریذ ٍ فرٍش را ثِ عَر الىترًٍیىی ثرای
هشتری ارسبل هی ًوبیذ ّ .وچٌیي ،وبرگسار هی ثبیذ صَرت ٍضغیت حسبة هشتری را حذاوثر ظرف هذت  24سبػت ثؼذ از
پبیبى رٍزی وِ هؼبهلِ ثرای هشتری اًجبم هی شَد در اختیبر ٍی لرار دّذ.
ثرای هشتری ارسبل هی وٌذ  .در هَاردی وِ اجرای خریذ یب فرٍش هشتری ثرای وبرگسار غیر هوىي ثبشذ ،وبرگسار هی ثبیذ
حذاوثر ظرف یه رٍز وبری ،هراتت ػذم اهىبى اجرای سفبرش ٍ ػلت آى را ثِ هشتری اػالم ًوبیذ.
ماده  :11سفبرش ّبی ارسبلی تَسظ هشتری ثِ هذت  5رٍز وبری اػتجبر دارد ٍ در صَرت سپری شذى هذت یبد شذُ،
سفبرش ثبعل هی شَد  .تغییر ٍ اصالح سفبرش هشتری فمظ از عریك دستَر اثغبل سفبرش لجلی تَسظ هشتری هوىي است .
در صَرت دریبفت دستَر اثغبل هشتری عی سبػبت اًجبم هؼبهلِ ،وبرگسار هلسم ثِ اػوبل دستَر هشتری حذاوثر در رٍز ثؼذ
است.
ماده  :12وبرگسار هَظف است دادُ پیبم ّبی در یبفتی از هشتری ٍ دادُ پیبم ّبی ارسبلی ثِ هشتری را در سبهبًِ اعالػبتی
خَد ثجت ٍ ًگْذاری ًوبیذ  .در صَرت ثرٍز اختالف ثیي وبرگسار ٍ هشتری در خصَص هحتَای دادُ پیبم ّب ،اعالػبت هٌذرج
در سبهبًِ اعالػبتی وبرگسار هؼتجر ٍ ثرای عرفیي الزم االتجبع است ،هشرٍط ثر ایٌىِ اعالػبت ثب گسارش ّبی دٍرُ ای هبدُ 9
هغبیر ًجبشذ.
ماده  :13دستَرالؼول اجرایی سفبرش ّبی الىترًٍیىی اٍراق ثْبدار ( هصَة ّ 1383/09/04یئت هذیرُ سبزهبى وبرگساراى
ثَرس) وِ در سبیت وبرگسار اًؼىبس دارد ،ثرای عرفیي ایي لرارداد الزم االجرا است.
ایي لرارداد در ً2سخِ4 ،صفحِ ٍ 13هبدُ تٌظین گردیذُ وِ یه ًسخِ ًسد شروت نارگساری ٍ ًسخِ دیگر تحَیل هشتری
هی شَد.

امضای مشتری

امضای نماینذه شرکت
کارگزاری توسعه سرمایه دنیا

ایٌجبًت ً ..................................بم وبرثری ٍ ولوِ ػجَر تَافك ًبهِ ایٌترًتی را از وبرگساری تَسؼِ سرهبیِ دًیب ثِ صَرت وتجی ٍ
حضَری دریبفت ًوَدم.
اهضبء
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ماده  :10وبرگسار پس از دریبفت سفبرش خریذ یب فرٍش از هشتری ،حذاوثر ظرف هذت یه سبػت ،پیبم ٍصَل سفبرش را

Email: info@tsd-broker.com

ماده  :7هشتری هی تَاًذ از عریك حضَری گَاّیٌبهِ هَلت اٍراق ثْبداری را وِ از عریك الىترًٍیىی خریذاری وردُ است ،دریبفت

