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شرايط:
 -1متقاضی ملزم میباشدگزارش فعالسازي خدمات ويژه معامالت شرکت بورس کاالي ايران را که توسط بانک مهر و امضا شده است را به شرکت کارگزاري ارائه تا بانک نسبت به فعالسازي نهايی خدمات
مزبور پس از تأييد شرکت کارگزاري اقدام نمايد.
 -2هرگونه تغيير در شرايط برداشت حساب مذکور (از قبيل انقضاي مدت شرايط برداشت ،تغيير مديران يا صاحبان حق برداشت از حساب اشخاص حقوقی و  )...طی دوره زمانی ثبت سافارش خرياد تاا زماان
برداشت وجه از حساب ،مانع از انجام حواله بانکی از حساب مشتري به حساب شرکت بورس کاالي ايران نمیشود.
 -3چنانچه متقاضی از انجام سفارش خريد منصرف شود ،بايستی تا قبل از انجام معامله نسبت به اعالم انصراف خود به نحو مقتضی به شرکت کارگزاري اقدام نمايد .بديهی است حواله صادره غيرقابل برداشات
بوده و متقاضی حق هرگونه ادعا و اعتراضی را نسبت به بانک درخصوص آن از خود سلب و اسقاط مینمايد.
 -4درصورت تشخيص بانک مبنی بر سوءاستفاده و يا به کارگيري خدمات مزبور در جهت غيرقانونی ،بانک حق و اختيار دارد به صورت يکجانبه نسبت به غيرفعالسازي آن و در صورت لزوم اقاماه دعاوا اقادام
نموده و صاحب حساب حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و اسقاط مینمايد.
 -5انجام هرگونه اصالح يا تغيير در مندرجات اين فرم و يا غيرفعال نمودن خدمات مزبور ،صرفاً از طريق شعبه افتتاح کننده حساب ،پس از اخذ درخواست کتبی صااحب حسااب و باه شارط عادم وجاود مبلاغ
مسدودي توسط شرکت بورس کاالي ايران و نامه بورس ،امکانپذير میباشد.
 -6متقاضی حق عزل وکيل طی دوره زمانی ثبت سفارش خريد تا زمان برداشت وجه از حساب را از خود سلب و اسقاط نمود.
 -7در صورت صدور هرگونه دستور از سوي مراجع قضايی و قانونی که در نتيجه آن ،امکان ارائه خدمت به مشتري ميسور نباشد ،هيچگونه مسئوليتی متوجه بانک نخواهد باود و متقاضای حاق هار گوناه ادعاا و
اعتراضی را در اين خصوص از خود سلب و ساقط نمود.
 -8پذيرش اين درخواست از جانب بانک بههيچوجه محدودکننده اختيارات بانک در به کارگيري ساير قوانين و مقررات مربوطه در صورت لزوم نمیباشد.
 -9انجام هرگونه عمليات بانکی بر روي حساب مذکور ،طبق قوانين و مقررات مربوطه و شرايط اين قرارداد همچنان به قوت خود باقی میباشد.
 -10صاحب حساب متعهد است قانون مبارزه با پولشويی مصوب  1386/11/12مجلس شوراي اسالمی ،اصالحيه هاي بعدي و آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايی آن را رعايت و از هرگونه اقدامی که منجر باه
پولشويی گردد ،خودداري نمايد.
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