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درخواست استفاده از خدمات تسویه معامالت در بورس
(ویژه شركت سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه-سمات)

بانك ملت – اداره كل بانکداری شركتی

تاريخ -- -- / -- / --

باسالم ،بدينوسيله خانم/آقاي/شركت...........................................................................با كدملي/
دارنده حساب متمركز شماره

.........................................................

شناسهملي...................................................

نزد آن بانك ،جهت دريافت خدمات ويژه تسويه معامالت

بورس از سوي اين كارگزاري معرفي ميگردد .خواهشمند است ضمن ثبت حساب فوق در سامانههاي بانكي مربوطه،
امكان اتصال الكترونيكي آن با حساب شماره  22224444/55شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه
وجوه نيز برقرار شود.
مهر و امضاء كارگزاری
شرایط و مقرّرات استفاده از خدمات ویژه تسویه معامالت در بورس
 )1اينجانب  ..........................................................اقرار مينمايم كه تمامي شرايط و ضوابط مربوط به معامالت بورسي و تسويه اين معامالت توسط
شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات) از طريق خدمات الكترونيك بانك ملت را مطالعه و درك نموده و ملزم به
اجراي آن ميباشم .لذا از بانك ملت درخواست مينمايم خدمات مزبور را براي اينجانب فعال نمايد و امكان استعالم الكترونيكي اطالعات
هويتي ،استعالم الكترونيكي اصالت حساب بانكي ،انسداد الكترونيكي مبلغ ،رفع انسداد مبلغ و برداشت(حواله) الكترونيكي از حساب شماره
 .............................................................و انتقال آن به حساب شماره  22224444/55شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه
(سمات) و همچنين اخذ گزارشهاي مورد نياز مربوطه را به وكالت از اينجانب براي شركت مزبور فراهم نمايد.
 )2در صورت فعالسازي خدمات ويژه تسويه معامالت بورسي بر روي حساب قرضالحسنه جاري بانك ملت ،چنانچه چك صادرهاي در طول زمان
انسداد وجه مربوط به معامالت بورسي به بانك ارائه شود و موجودي قابلبرداشت در حساب تكافويپرداختوجهچك را ننمايد ،مطابق ماده  3قانون
چك ،گواهينامه عدمپرداخت به علت كسرموجودي صادر ميشود ،مسوليت هرگونه دعواي احتمالي و جبران خسارت دارنده چك به عهده صاحب
حساب و صادركننده چك خواهد بود.
 )3از آنجا كه ارائه خدمات ويژه معامالت بورس با برقراري ارتباط مخابراتي امكانپذير است ،بنابراين در شرايط عدم برقراري امكان ارتباطي كه تحت
اختيار بانك نيست ،بانك مسئوليتي در قبال خدمات مزبور نخواهد داشت.
 )4انجام هرگونه عمليات بانكي بر روي حساب مشتري ،طبق قوانين و مقررات مربوطه همچنان به قوت خود باقيميباشد.
تاریخ و امضای صاحب یا صاحبان حساب/مهر شرکت:

صفحه یک از دو

 )5هرگونه تغييردرشرايطبرداشتازحساب مذكور(از قبيل انقضاي مدت يا شرايط برداشت ،تغيير مديران يا صاحبان حق برداشت از حساب اشخاص
حقوقي و  )...طي دورة زماني ثبت سفارش خريد(انسداد مبلغ معامله) تا زمان برداشت وجه از حساب ،مانع از انجام حواله الكترونيكي مربوطه از
حساب مشتري به حساب شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات) نميشود و صاحبحساب حق هرگونه ادعا و اعتراضي
را نسبت به بانك ملت از خود سلب مينمايد.
 )6پس از فعالسازي خدمات ويژه معامالت در بورس ،چنانچه صاحب حساب اقدام به تغيير شرايط حاكم بر حساب از جمله لغو مجوز واريز گروهي ،لغو
مجوز برداشت انتق ال وجه الكترونيكي ،لغو مجوز واريز انتقال وجه الكترونيكي و غيره نمايد ،در صورتيكه اقدام وي منجر به ايجاد اختالل در فرايند
تسويه معامالت در بورس شود ،در اينگونه موارد صاحب حساب راساً مسول ضرر و زيانهاي احتمالي ميباشد و حق هرگونه ادعا و اعتراضي را نسبت
به بانك از خود سلب مينمايد.
 )7چنانچه صاحب حساب از انجام سفارش خريد منصرف شود ،بايستي تا قبل از انجام معامله نسبت به اعالم انصراف خود بنحو مقتضي به كارگزاري
مربوطه اقدام نمايد .بديهي است حواله الكترونيكي واصله از شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات) غيرقابل برگشت بوده
و صاحبحساب حق هرگونه ادعا و اعتراضي را نسبت به بانك از خود سلب مينمايد.
 )8در صورت وجود مغايرتهاي احتمالي در صورتحساب بانكي كه ناشي از عمليات بورسي ميباشد ،صاحب حساب بايستي براي رفع آن به شركت
سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات) مراجعه نمايد .در اين خصوص اقدام خاصي از سوي بانك ملت متصور نميباشد.
 )9در صورت تشخيص بانك ملت مبني بر سوءاستفاده و يا بكارگيري خدمات مزبور در جهت غيرقانوني ،بانك مخير است به صورت يكجانبه نسبت به
غيرفعالسازي آن و در صورت لزوم اقامه دعوا اقدام كرده و صاحب حساب حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب مينمايد.
 )11هرگونه اصالح يا تغيير در مندرجات اين فرم و يا غيرفعال نمودن خدمات مزبور براي صاحب حساب ،صرفاً پس از دريافت درخواست كتبي از
شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات) و مشروط به عدم وجود مبلغ مسدودي در حساب مشتري ،امكانپذير ميباشد.
 )11پذيرشايندرخواستازجانببانكملتبههيچوجه محدودكنندهاختياراتبانكدربهكارگيريسايرقوانينومقرّراتمربوطهدرصورتلزومنميباشد.
تاریخ و امضای صاحب یا صاحبان حساب /مهر شرکت:
شماره حساب.......................................................................... :

نام شعبه ...................................

این قسمت توسط شعب بانک ملت تکمیل می شود:

امضای()1

امضای ()2

تاریخ:

صحت مهر و امضای صاحبان حساب (امضاکنندگان مجاز) مورد تایید می باشد.

نکات قابل توجه:

ويرايش 12171115 - 1/1/1

 -1شعبه افتتاحکننده حساب بایستی پیش از تایید صحت امضای صاحب حساب ابتدا مطابق دستورالعملها و مقررات موجود نسبت به
فعال نمودن مجوزهای واریز گروهی ،برداشت انتقال وجه الکترونیکی و واریز انتقال وجه الکترونیکی بروی حساب مشتری از طریق
پردازشهای مرتبط با افتتاح حساب در سامانه بانکداری متمرکز اقدام نماید.
 -2پس از تایید صحت امضای مشتری اصل فرم حاضر در زونکن مربوط به مدارک افتتاح حساب مشتری الصاق و نگهداری شود.
 -3ارسال تصویر فرم تایید شده توسط شعبه افتتاح کننده حساب به اداره کل بانکداری شرکتی از طریق سامانه اتوماسیون اداری (در
همانروز) ،بدیهی است در صورت عدم ارسال تصویر فرم ،خدمت مورد نظر برای مشتری فعال نخواهد شد.
 -4تحویل تصویر فرم تایید شده به صاحب حساب جهت ارائه به شرکت کارگزاری بالمانع است.
 -5وجود مهر و امضای کارگزاری در محل مربوطه در زمان مراجعه مشتری به شعبه الزامی است.
 -6جهت کسب اطالعات بیشتر به اطالعیه شماره  2/70001مورخ  7931/72/22مراجعه شود.
صفحه دو از دو

