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در خواست تایید و فعال سازی خدمات ویژه حساب های وکالتی مربوط به معامالت بورس کاالی ایران

که دارنده حساب متمرکز شماره                                                                                             نزد آن بانک محترم می باشد از سوی این شرکت  برای

دریافت خدمات ویژه حساب وکالتی مربوط به معامالت شرکت بورس کاالی ایران، معرفی می گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تایید حساب

و ثبت آن در سامانه بانکداری متمرکز اقدام نمایند.

توجه: مهر و امضای شرکت کارگزاری در محل مربوطه در زمان مراجعه مشتری به شعبه الزامی است.

مهر و امضای صاحب حساب/شرکتتاریخ :

مهر و امضای شرکت کارگزاری شماره حساب کارگزاری :کد کارگزاری :



شرایط و مقررات استفاده از خدمات ویژه حساب های وکالتی مربوط به بورس کاالی ایران 

 ماده یک: اینجانب / این شرکت با اقرار به اینکه تمامی شرایط و مقررات مربوط به حساب های وکالتی مربوط به معامالت بورس کاالی ایران به شرح مندرج در زیر و شرایط و ضوابط

مربوط به انجام معمالت الکترونیکی بورس را بطور کامل و دقیق مطالعه نموده و متعهد به رعایت و اجرای آن ها گردیده ام، بدین وسیله به مدت نامحدود به بانک ملی ایران وکالت بالعزل

دادم که ضمن فعال سازی خدمات ویژه حساب های وکالتی برای سپرده مندرج در ظهر این برگ، امکان انسداد وجوه متمرکز در سپرده مذکور (به استثنای حداقل موجودی) ، رفع انسداد از

کل یا قسمتی از مبلغ مسدودی، انتقال کل یا قسمتی از وجوه مسدود شده از طریق بسترهای الکترونیکی و یا از هر طریق دیگربه حساب شرکت بورس کاالی ایران یا هر حساب دیگر ،

برداشت از سپرده مذکور، رویت موجودی قابل برداشت و همچنین اخذ گزارش های مورد نیاز، به درخواست شرکت بورس کاالی ایران را فراهم نماید.

تبصره 1: تشخیص لزوم انسداد، رفع انسداد، انتقال و برداشت وجوه از سپرده مذکور و میزان و نحوه صرف آن بر عهده بانک ملی ایران نیست و مشتری حق هرگونه ادعا و اعتراض به بانک را

در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود.

تبصره 2: در صورت انسداد وجه به درخواست شرکت بورس کاالی ایران اینجانب / این شرکت به هیچ طریقی اعم از اینترنتی، دستگاه های خودپرداز یا حضوری، مجاز و محق به برداشت

مبلغ مسدودی نیستم و نیز حق انتقال آن به غیر و یا هرگونه دخل و تصرف منافی با انسداد وجه از اینجانب / این شرکت سلب و ساقط است.

ماده دو: اینجانب / این شرکت متعهد می شوم رسید فعال سازی خدمات ویژه مربوط به معامالت شرکت بورس کاالی ایران که توسط بانک مهر و امضا شده را دریافت و آن را به شرکت

کارگزاری ارائه دهم تا نسبت به فعال سازی نهایی خدمات مزبور اقدام شودو مسئولیت هرگونه تاخیر از عهده بانک خارج است.

ماده سه: انجام هرگونه عملیات بانکی بر روی حساب مذکور، طبق قوانین و مقررات مربوط همچنان به قوت خود باقی است و فعال سازی خدمات ویژه مربوط به معامالت بورس کاالی ایران

مانع از عملیات بانکی نسبت به حساب نخواهد بود.

ماده چهار: این شرکت تایید نمود که تمامی مدارک معتبر مربوط به شرکت را به بانک ارائه داده و تعهد نمود که بانک را بالفاصله پس از هر نوع تغییری در اساس نامه و یا تصمیمات هیئت

مدیره یا تغییر اشخاص صاحب امضای مجاز شرکت مطلع نماید.

...) طی دوره زمانی ثبت سفارش خرید تا زمان تبصره: هرگونه تغییر در شرایط برداشت از حساب مذکور (از قبیل انقضای مدت شرایط برداشت، تغییر مدیران یا صاحبان امضای مجاز و 

برداشت وجه از حساب، مانع از انجام حواله بانکی از حساب مشتری به حساب شرکت بورس کاالی ایران نخواهد شد.

. بدیهی است حواله صادره / این شرکت از انجام سفارش خرید، باید مراتب انصراف پیش از معامله به نحو مقتضی به شرکت کارگزاری منعکس شود ماده پنج: درصورت انصراف اینجانب 

غیرقابل برگشت بوده و اینجانب / این شرکت حق هرگونه اعتراضی را نسبت به بانک در خصوص آن از خود سلب نمودم.

ماده شش: در صورت تشخیص بانک مبنی بر سوءاستفاده و به کارگیری خدمات مزبور در جهت غیرقانونی، بانک مخیر است به صورت یکجانبه نسبت به غیرفعال سازی آن و در صورت لزوم

اقامه دعوا اقدام کند و اینجانب / این شرکت حق هرگونه اعتراضی را در این باره از خود سلب و ساقط نمودم.

ماده هفت: بانک در صورتی مجاز به بستن حساب فوق الذکر یا توثیق موجودی آن خواهد بود که اینجانب / این شرکت مجوز کتبی شرکت بورس کاالی ایران را اخذ و اصل آن را به بانک

تسلیم نمایم مگر در صورت اطالع کتبی از فوت یا حجر یا ورشکستگی که در این صورت بانک راسا نسبت به بستن حساب مذکور و یا انجام سایر اقدامات الزم به منظور تسویه حساب اقدام

خواهند نمود.

ماده هشت: بانک برای وصول هر نوع مطالبات خود و خسارت ناشی از معمالت بانکی، با حق تقدم نسبت به سایر اشخاص و از جمله نسبت به شرکت بورس کاالی ایران مجاز و مختار

است از هر نوع اعتبار و اسناد و اوراق بهادار اعم از ارزی و ریالی و موجودی حساب های ارزی و ریالی اعم از سپرده های ثابت، موقت، حساب های جاری، پس انداز و غیره و هر نوع مال و

طلب صاحب حساب نزد خود، تحت هر عنوان که باشد، تا معادل اصل و فرع مطالبات خود، قبل از ابالغ به صاحب حساب، خواه در جایگاه مشتری یا متعهد یا ضامن یا راهن و غیره آن باشد

مسدود نموده و سپس مراتب را به مشتری اعالم و در صورت عدم اقدام توسط مشتری ظرف 10 روز از تاریخ اعالم بانک نسبت به تسویه بدهی وی از محل موجود مسدود شده اقدام و یا به

همان میزان از سایر دارایی های وی تملیک نماید.

ماده نه: بانک در صورت دریافت دستور مقام قضایی یا قانونی یا اجرایی یا اداری مبنی بر بستن یا توقیف موجودی معینی از حساب های مشتری و یا وصول دستور انسداد یک یا چند یا تمام

حساب ها و یا انتقال وجوه معینی از حساب های مشتری، نسبت به اجرای دستور مقام موصوف اقدام خواهد نمود و صاحب حساب حق هرگونه اعتراض و ادعایی را به عمل بانک از خود

سلب و اسقاط نمود.

ماده ده: اگر بانک تحت هر عنوان به اشتباه یا من غیر حق، وجوه یا ارقامی به حساب مشتری منظور و یا در محاسبات خود هر نوع اشتباهی نماید، در هر موقع مجاز و مختار است راسا و

مستقال و بدون انجام هرگونه تشریفات اداری و یا قضایی در رفع اشتباه و برگشت و تامین و انتقال وجوه واریز شده از حساب های مشتری اقدام نماید. تشخیص بانک در این موارد معتبر بوده

و صاحب حساب حق هرگونه اعتراض و ادعایی را یه عمل بانک از هر حیث و هرجهت از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده یازده: صاحب حساب حق اختیار نمودن وکیل دیگری به غیر از بانک و همچنین ضم امین نسبت به حساب فوق را از خود سلب و ساقط نمود. در صورت ارائه وکالتنامه اعم از عادی و

رسمی به بانک و یا هرگونه سندی که منافی با تعهد حاضر باشد، بانک یه آن ترتیب اثر نخواهد داد و صاحب حساب حق هیچ گونه اعتراض و ادعایی در این باره ندارد.

ماده دوازده: مشترک نمودن حساب مذکور امکان پذیر نیست.

ماده سیزده: انجام هرگونه اصالح و تغییر در مندرجات این فرم و یا غیرفعال نمودن خدمات مزبور،صرفا از طریق شعبه افتتاح کننده حساب، پس از اخد درخواست کتبی صاحب حساب و به

شرط عدم وجود مبلغ مسدودی توسط شرکت بورس کاالی ایران، امکان پذیر است.

ماده چهارده: پذیرش این درخواست از جانب بانک به هیچ وجه محدود کننده اختیارات بانک در به کارگیری سایر قوانین و مقررات مربوطه در موارد مقتضی نیست.

بانک ملی ایران نام و امضای صاحب سپرده

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


