تاریخ..............................:
شماره........................... :

" تعهد نامه استفاده از زیرساخت برخط"

اینجانب آقا/خانم ...................... .........................................فرزند  ....................................به شماره شناسنامه ..........................................
و کد ملی ............ ........................................متولد سال  ..............................صادره از  .......................................که اصالتاً/به عنوان نماینده
قانونی{ولی/قیم/وصی} آقای/خانم  / ..............................به نمایندگی از شخص حقوقی به نام ...........................................به شناسه ملی
 ................................و شماره ثبت  ...............................نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شهرستان................................
متقاضی استفاده از زیرساخت های موضوع بندهای  4و  5ماده  1دستورالعمل اجرایی معامالت برخط هستم ،اقرار و تعهد می نمایم:

 -1از دانش و مهارت الزم در خصوص نحوه استفاده از زیرساخت ها و همچنین نحوه انجام معامله اوراق بهادار/کاال برخوردار
می باشم.
 -2با قوانین و مقررات مرتبط با معامله اوراق بهادار/کاال آشنایی کافی دارم.
 -3مشمول هیچگونه حکم منع معامالتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر مراجع ذیصالح اعالم شده باشد٬
نمی باشم.
 -4از انجام معامالت مبتنی بر اطالعات محرمانه و دستکاری در بازار خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
 -5از ایجاد اخالل یا هرگونه اقدام به اخالل (سو استفاده) در سامانه معامالت و زیر ساخت های بر خط متعلق به کارگزار یا
کارگزار/معامله گر خودداری نموده و در مقابل مراجع قانونی پاسخگو باشم.
 -6امکان استفاده از زیرساخت های برخط اختصاص یافته به اینجانب را در اختیار هیچ فرد دیگری تحت هر عنوان از قبیل
نماینده ،وکیل یا غیره قرار ندهم و به شخص دیگری اجازه نخواهم داد از مجوز صادره استفاده و اقدام به انجام معامله نماید و
در هر صورت مسئولیت کلیه معامالت انجام شده از طریق دسترسی به زیرساخت برخط که توسط کارگزار در اختیار اینجانب
قرار داده شده است را می پذیرم.
 -7مسئولیت صحت موارد مندرج در فرم مشخصات مشتری بر عهده اینجانب بوده و در صورت ارائه اطالعات خالف واقع و
مستندات جعلی ،مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آن نیز بر عهده اینجانب می باشد.
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