تعهدنامه معامالت خرید و فروش اختیار

در راستای پایش ریسک و جلوگیری از زیان کارگزاری بانک انصار ناشی از معامالت خرید و فروش اختیار در بازار بورس و
اوراق بهادار توسط مشتریان ،رعایت موارد ذیل جهت انجام و فعال سازی این معامالت برای مشتری الزامی است :
 )1دسترسی معامالت اختیار فقط به مشتریانی تعلق می گیرد که ارزش پرتفوی سهام آنها به مبلغ پنج میلیارد ریال
باشد.
 )2مشتری فقط در صورت داشتن مبلغ کافی از سهام در پرتفوی سهمی خود ،حق اخذ موقعیت فروش اختیار را دارد،
مشروط به آنکه در تاریخ سررسید اختیار ،تعداد سهامی که موقعیت فروش آن را اخذ نموده است ،در پرتفوی مشتری
موجود باشد.
 )3درصورت تمایل مشتری به اخذ موقعیت فروش ،الزم است سهام مشتری همواره نزد کارگزاری فریز باشد و پرداخت
های ناشی از فروش سهام پس از بررسی باز نبودن موقعیت اختیار فروش برای مشتری انجام می پذیرد.
 )4به منظور جلوگیری از اعمال تعهد موقعیت فروش برای کارگزاری و حق فریز سهام ،الزم است از مشتری قرارداد
اعتباری اخذ گردد و درصورت عدم ایفای تعهدات مشتری و عدم رعایت شرایط فوق ،پس از یکبار اخطار از طریق
پیامک ،کارگزاری مجاز به ایفای تعهدات مشتری از محل سهام مربوطه یا سایر تضامین مشتری می باشد.
اینجانب /شرکت  ........................................به کد ملی /شناسه ملی  ...........................و کد سهامداری ..............................
تعهد می نمایم ضمن قبول و رعایت مفاد این دستورالعمل ،از انجام هر گونه معامله اختیار که در نتیجه آن زیان یا
تعهدی به کارگزاری بانک انصار وارد شود اجتناب نمایم  .همچنین چنانچه در نتیجه معامالت اینجانب /این شرکت،
زیان یا تعهدی متوجه کارگزاری بانک انصار شود ،کارگزاری از طرف اینجانب وکالت و اختیار تمام و تام دارد تا نسبت
به رفع ا ین زیان و یا تعهد از محل تضامین ارائه شده از جمله وصول چک و در صورت صدور گواهینامه عدم پرداخت،
هر نوع اقدام قضایی نسبت به چک ارائه شده یا همچنین فروش سهام فریز شده نزد کارگزاری بدون طی کردن هیچگونه
تشریفاتی اقدام مقتضی به عمل آورد و اینجانب در این خصوص حق هر گونه اعتراض و اقامه دعوا را نزد مراجع قضائی
و غیر قضائی را از خود سلب و اسقاط می نمایم.

امضا و اثر انگشت مشتری (حقیقی ):
مهر شرکت و امضا صاحبان امضامجاز (حقوقی ) :

