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  اینترنتی معامالت توافقنامه 
 

 :زیر مشخصبت ثب مشتری ي( خبص سُبمی) آگبٌ کبرگساری شرکت ثیه "تُران ثُبدار ايراق ثًرس در معبمالت"  وبمٍ آئیه 42 مبدٌ اجرای در تًافمىبمٍ ایه

 شخص حقیقی

  :نام خانوادگی :نام

 :ذتاریخ تول ر:نام پذ

  :کذ ملی  :سنامه شماره شنا

  :محل صذور  :محل تولذ

  :تلفن سی:کذ بور

  :الکترونیکی پست  : آدرس

 

 :گردیذ تعییه زیر شرح ثٍ آن شرایظ ي مىعمذ

 .کىذ می ارسبل کبرگسار ثرای الکتريویکی صًرت ثٍ کٍ سفبرشُبیی اسبس ثر مشتری ثرای ثُبدار ايراق فريش یب خریذ جُت مشتری ي کبرگسار وبمٍ تًافك از است عجبرت وبمٍ تًافك مًضًع :1 ماده

 .ثبشذ می فسخ لبثل ممبثل عرف ثٍ آن کتجی یب الکتريویک اعالم ي عرفیه از یک َر اوصراف ثب ي است تمذیذ لبثل عرفیه کتجی تًافك ثب کٍ است یکسبل ، آن امضبء تبریخ از وبمٍ تًافك مذت :2 ماده

 لرار اي اختیبر در الکتريویکی اعالم عریك از یب ي مشتری حضًری مراجعٍ ثب را کبرگساری ایىتروتی سبیت ثٍ يريد ثرای عجًر رمس ي کبرثر وبم وبمٍ، تًافك ایه امضبی از پس سبعت 24 کبرگسار: 3 ماده

 رمس ي کبرثر وبم صذير تمبضبی ي دادٌ اعالع کبرگساری ثٍ را مراتت ثبیذ مشتری ، عجًر رمس ي کبرثر وبم افشبی صًرت در.است مشتری عُذٌ ثر عجًر رمس ي کبرثر وبم از مرالجت ي حفظ مسئًلیت.دَذ می

 .وذارد مسئًلیتی َیچ ، کىذ می دریبفت عجًر رمس ي کبرثر وبم آن از کٍ دستًراتی اوجبم ثبثت کبرگسار وشذٌ، اعالم مشتری تًسظ امر ایه کٍ زمبوی تب.ومبیذ جذیذ عجًر

 را عجًر رمس ي کبرثر وبم تغییر ، ثذاوذ الزم کبرگسار کٍ مًرد َر در دَذ می لرار مشتری اختیبر در جذیذی کبرثر وبم ي اثغبل را لجلی وبم کبرگسار کبرثر، وبم تغییر ثٍ مشتری تمبضبی صًرت در :4 ماده

 .سبوذ می مشتری اعالع ثٍ الکتريویکی اعالم عریك از ثالفبصلٍ را مراتت ي کىذ می اعمبل

 . کىذ می معرفی کبرگسار ثٍ ثُبدار ايراق فريش از حبصل يجًٌ ياریس جُت ریل را مشتری ثبوکی حسبة : 5 ماده   

   : نام بانک  نوع حساب: :  حسابشماره 

 شهر:  :شعبه : کذ بانک

 

 .دارد اختیبر در را آن مًلت گًاَیىبمٍ کٍ است ثُبداری ايراق فريش ثٍ مجبز فمظ کبرگسار ي دَذ لرار کبرگسار اختیبر در فريش سفبرش از لجل را خًد ثُبدار ايراق مًلت گًاَیىبمٍ ثبیذ مشتری: 6 ماده

 گًاَیىبمٍ تحًیل ثٍ مىًط جذیذ مًلت گًاَیىبمٍ دریبفت.ومبیذ دریبفت ، است کردٌ خریذاری الکتريویکی عریك از کٍ را ثُبداری ايراق مًلت گًاَیىبمٍ حضًری عریك از تًاوذ می مشتری:  7 ماده

 .است کبرگسار ثٍ سُبم َمبن لجلی

 را آن یکجبر سبعت 24 َر حذالل کٍ شًدمی متعُذ ي دادٌ لرار کبرگساری اختیبر در مًارد سبیر ي ایىتروتی رمس ي صًرتحسبة ارسبل جُت ریل شرح ثٍ را خًد الکتريویکی پست آدرس مشتری: 8 ماده

 .ومبیذ کىترل

 خریذ وشذٌ اجرا سفبرشُبی ویس ي پرداختی، ي دریبفتی يجًٌ ، شذٌ اوجبم معبمالت شبمل مشتری، معبمالت يضعیت صًرت از گسارشی َفتٍ، رَ پبیبن در حذالل کبرگسار معبملٍ، اوجبم صًرت در: 9 ماده

-می اوجبم مشتری ثرای معبملٍ کٍ ريزی پبیبن از ثعذ سبعت 42 ظرف حذاکثر را مشتری حسبة يضعیت صًرت ثبیذ می کبرگسار َمچىیه،.ومبیذ می ارسبل مشتری ثرای الکتريویکی عًر ثٍ را فريش ي

 .دَذ لرار يی اختیبر در شًد،

 ثرای مشتری فريش یب خریذ اجرای کٍ مًاردی در.کىذ می ارسبل مشتری ثرای را سفبرش يصًل پیبم ، سبعت یک ظرف حذاکثر مشتری، از فريش یب خریذ سفبرش دریبفت از پس کبرگسار : 11 ماده

 .ومبیذ اعالم مشتری ثٍ را آن علت ي سفبرش اجرای امکبن عذم مراتت ، کبری ريز یک ظرف حذاکثر ثبیذ می کبرگسار ، ثبشذ ممکه غیر کبرگسار

 اثغبل دستًر عریك از فمظ مشتری سفبرش اصالح ي تغییر.شًد می ثبعل سفبرش ، شذٌ یبد مذت شذن سپری صًرت در ي دارد اعتجبر کبری ريز 5 مذت ثٍ مشتری تًسظ ارسبلی سفبرشُبی : 11 ماده

 .است ثعذ ريز در حذاکثر مشتری دستًر اعمبل ثٍ ملسم کبرگسار ، معبملٍ اوجبم سبعبت عی مشتری ثغبلا دستًر دریبفت صًرت در.است ممکه مشتری تًسظ لجلی سفبرش

 در مشتری ي کبرگسار ثیه اختالف ثريز صًرت در.ومبیذ وگُذاری ي ثجت خًد اعالعبتی سبمبوٍ در را مشتری ثٍ ارسبلی پیبم دادٌ ي مشتری از دریبفتی َبی پیبم دادٌ است مًظف کبرگسار :12 ماده

 .وجبشذ مغبیر 9 مبدٌ ای ديرٌ َبی گسارش ثب اعالعبت ایىکٍ ثر مشريط است، االتجبع الزم عرفیه ثرای ي معتجر کبرگسار اعالعبتی سبمبوٍ در مىذرج اعالعبت ، َب پیبم دادٌ محتًای خصًص

 .است االجرا الزم لرارداد ایه عرفیه ثرای دارد، اوعکبس کبرگسار سبیت در کٍ( ثًرس کبرگساران سبزمبن مذیرٌ َیئت 2/9/48 مصًة) ثُبدار ايراق الکتريویکی سفبرشُبی اجرایی العمل دستًر : 13 ماده

 

 :مشتری مضایا                                                                :           آگاه کارگزاری شرکت نماینذه امضای


