بسمه تعالي

درخواست استفاده از خدمات ويژه جهت انجام معامالت برق در بورس انرژی(کد عام)

بانك ملت – مدیریت بانکداری شرکتی

تاریخ

/

13 /

با سالم ،بدینوسيله شرکت ........................................................به شماره ثبت  .................................شناسه ملی .................................
تاریخثبت...........................محلثبت.........................بهآدرس..................................................................................................................
کدپستی .............................تلفن ...................................که دارنده حساب متمرکز شماره  .......................................................نزد
شعبه  ...........................در آن بانك محترم میباشد ،متقاضی دریافت خدمات ویژه معامالت برق در بورس انرژی میباشد .خواهشمند
است دستور فرمایيد نسبت به تأیيد و ثبت حساب در سامانه بانکی مربوطه اقدام نمایند.

مهر و امضاء شرکت بورس انرژی
شرايط و مقرّرات استفاده از خدمات ويژه معامالت برق در بورس انرژی
)1

شرکت  ........................................................................با اقرار به اينكه تمامي شرايط و ضوابط مربوط به انجام معامالت الكترونيكي بورس انرژی و مقررات مربوطه را
مطالعه و درك نموده و ملزم به اجرای آن ميباشد ،از بانك درخواست مينمايد با توجه به ساير شرايط مندرج در اين فرم ،ضمن فعالسازی خدمات ويژه مزبور امكان
انسداد مبلغ ،رفع انسداد و برداشت از حساب شماره  ...........................................................را فراهم نمايد.

)2

با فعالسازی خدمات ويژه معامالت برق در بورس انرژی بر روی حساب قرضالحسنه جاری ،چنانچه چك صادرهای در طول زمان انسداد وجه خريد برق به بانك ارائه شود
و موجودی قابلبرداشت در حساب تكافوی پرداخت وجه چك را ننمايد ،مطابق ماده  3قانون چك گواهينامه عدم پرداخت به علت کسر موجودی صادر خواهد شد.

)3

از آنجايي که ارائه اين خدمت منوط به برقراری ارتباط خطوط مخابراتي است لذا در صورت عدم برقراری ارتباط مزبور که تحت اختيار بانك نباشد ،هيچگونه مسئوليتي
متوجه بانك نخواهد بود.

)4

انجام هرگونه عمليات بانكي بر روی حساب مذکور ،طبق قوانين و مقررات مربوطه همچنان به قوت خود باقيميباشد.

)5

هرگونه تغيير در شرايط برداشت حساب مذکور (از قبيل انقضای مدت شرايط برداشت ،تغيير مديران يا صاحبان حق برداشت از حساب اشخاص حقوقي و  )...طي دورة
زماني ثبت سفارش خريد تا زمان برداشت وجه از حساب ،مانع از انجام حواله بانكي از حساب مشتری به حساب کارگزار نميشود.

)6

چنانچه صاحب حساب از انجام سفارش خريد منصرف شود ،بايستي تا قبل از انجام معامله نسبت به اعالم انصراف خود بنحو مقتضي به شرکت کارگزاری اقدام نمايد .بديهي
است در صورت تاييد معامله توسط بورس انرژی مبلغ مسدودی غيرقابل برگشت بوده و صاحبحساب حق هرگونه ادعا و اعتراضي را نسبت به بانك در خصوص آن از خود
سلب مينمايد.

)7

در صورت وجود مغايرتهای احتمالي در صورتحساب بانكي ناشي از عمليات بورس انرژی ،صاحب حساب بايستي برای رفع آن به کارگزاری مربوطه مراجعه نمايد .در اين
خصوص اقدام خاصي از سوی بانك متصور نميباشد.

)8

در صورت تشخيص بانك مبني بر سوءاستفاده و يا بكارگيری خدمات مزبور در جهت غيرقانوني ،بانك مخير است به صورت يكجانبه نسبت به غيرفعالسازی آن و در صورت
لزوم اقامه دعوا اقدام کرده و صاحب حساب حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب مينمايد .در اين گونه موارد ،مراتب به بورس انرژی اطالع داده خواهد شد.

)9

انجام هرگونه اصالح يا تغيير در مندرجات اين فرم و يا غيرفعال نمودن خدمات مزبور ،پس از ارائه درخواست کتبي صاحب حساب از طريق کارگزاری و به شرط عدم
وجود مبلغ مسدودی توسط بورس انرژی ،امكانپذير ميباشد.

 )10پذيرش اين درخواست از جانب بانك به هيچ وجه محدودکننده اختيارات بانك در بهکارگيری ساير قوانين و مقرّرات مربوطه در صورت لزوم نميباشد.
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امضاء صاحب/صاحبان حساب

تاريخ:

اين قسمت توسط بانک تکمیل مي شود:

صحت امضای صاحبان حساب (امضاکنندگان مجاز) مورد تايید مي باشد.
مهر و نام شعبه ..................................
امضای ()1

امضای ()2

