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که دارنده حساب جاری شماره  ..................................................نزد آن بانک می باشد ،از سوی این شرکت جهت دریافت خدمات ویژه بانکی در خصوص حسابهای مفتوحه
مربوط به معامالت بورس انرژی ،معرفی می گردد .خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تایید حساب و ثبت آن اقدام فرمایید.
مهر و امضای شرکت کارگزاری

مهر و امضای شعبه

شرايط و مقررات استفاده از خدمات ويژه بانکی ضمن اعطای وکالت در خصوص حسابهای مفتوحه مربوط به معامالت بورس انرژی

 -1اینجانب /این شرکت  ..................................................اقرار می نمایم کلیه شرایط و مقررات و ضوابط حاکم بر انجام معامالت بورس را مطالعه نموده و ملزم به اجرای ضوابط و مقرررات
مزبور می باشم.
 -2بدینوسیله و ضمن عقد خارج الزم صاحب حساب به بانک وکالت و وصایت می دهد تا طبق درخواست شررکت سردرده گریاری مرکرزی نسربت بره برداشرت وجره از حسراب شرماره
 ..............................و انتقال آن به حساب شرکت سدردهگیاری مرکزی  ،انسداد  ،رفع انسداد از حساب میکور و رویت و اعالم موجودی آن به شرکت سدرده گیاری مرکزی ،اقدام نمایرد
و بدینوسیله و ضمن عقد خارج الزم صاحب حساب حق رجو ع از اذن صادره و همچنین حق عزل وکیل و ضم امین  ،ناظر و وکیل را از خود سلب و ساقط نمود.
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صاحب حساب ملزم می باشد گزارش فعال سازی خدمات ویژه معامالت شرکت بورس را که توسط بانک مهر و امضا شده است ،به کارگزار ارائه نماید.

 -4صاحب حساب متعهد می باشد هرگونه تغییر در صاحبان امضای مجاز در حساب خود را قبل از انجام معامله کتباً به بانک و شرکت سردردهگیاری مرکرزی اعرالم نمایرد .بردیهی اسرت
تغییرات انجام یافته طی دوره زمانی ثبت سفارش خرید تا زمان برداشت وجه از حساب ،مانع از انجام عملیرات الکترونیکری برانکی سانسرداد ،رفرع انسرداد و برداشرت) از سروی شررکت
سدردهگیاری مرکزی نمی گردد .همچنین تغییرات مزبور یا هرگونه تغییر دیگر پس از اخی درخواست کتبی و در صورت مسدود نبودن حساب ،قابل انجام است.
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چنانچه در انجام فرآیند معامله صاحب حساب از انجام خرید منصرف شود ،مکلف است تا قبل از انجام معامله نسبت به اعالم انصراف خود به شرکت کارگزاری اقدام نماید .در هرر حرال
بانک هیچگونه مسئولیتی در قبال صاحب حساب درخصوص انسداد و صدور حواله و انتقال مبلغ را ندارد.
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موجودی حساب پس از انسداد و صدور حواله غیرقابل برداشت بوده و صاحب حساب حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

 -7در صورت وجود مغایرت های احتمالی در صورتحسابهای بانکی ناشی از عملیات بورس ،صاحب حساب بایستی برای رفع آن به کارگزاری مربوطه مراجعه نماید .در این خصوص اقردامی
از سوی بانک متصور نمی باشد.
 -8در صورت تشخیص بانک مبنی بر سوءاستفاده و بکارگیری خدمات مزبور در جهت غیرقانونی ،بانک مخیر است به صورت یکجانبه نسبت به غیرفعال سازی آن و در صورت لرزوم اقامره
دعوی اقدام کرد و صاحب حساب حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.
 -9انجام هرگونه اصالح یا تغییر در مندرجات این فرم و یا غیرفعال نمودن خدمات مزبور ،صرفاً از طریق شعبه افتتاح کننده حساب ،پس از اخی درخواست کتبی صاحب حسراب و بره شررط
عدم وجود مبلغ مسدودی توسط کارگزار ،امکان پییر می باشد.
 -10هرگونه عملیات بانکی طبق ضوابط و قوانین بانکی انجام خواهد گرفت و بانک در چارچوب قوانین و مقررات خود اقدام خواهد نمود.
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