فرم تقاضای تخصیص اعتبار

سریال:
تاریخ:

اینجانب آقای  /خانم  /شرکت

متقاضی

به شناسه  /کد ملی

استفاده از خدمات اعتباری این کارگزاری جهت معامالت مستمر اوراق بهادار مطابق با مفاد "دستور العمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران"
ریال

به میزان

می باشم  ،لذا خواهشمند است با درخواست اینجانب موافقت نمائید.
اعتبار قبل

معرف

تاریخ وامضاء

ریال
فرم ارزیابی اعتباری مشتری
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اظهار نظر مدیریت امور مشتریان و پذیرش:

آقای /خانم /شرکت

هیچ مورد نقص در مدارک و مستندات ندارد .

با کد بورسی

تاریخ و امضاء
-2

اظهار نظر مسئول اعتبارات :

اعتبار قابل تخصیص به مشتری فوق براساس دستورالعمل خرید اعتباری و گزارشات مربوطه بالمانع است .

-3

•

مشتری جدیدالورود آنالین می باشد ؟ بلی  خیر 

•

گردش 3

•

کارمزد 3

•

خالص ارزش روز دارایی نزد این شرکت کارگزاری

ریال

•

ارزش تضمینی (براساس گزارش سکنا) در تاریخ

مبلغ

•

استعالم وضعیت مشتری از سامانه سکنا  :در تاریخ

•

اعتبار قابل تخصیص :

•

اعتبار بر اساس تصمیم کمیته اعتبارات :

•

میزان اعتبار معامالت روزانه قابل تخصیص :

•

نیاز به اخذ تضامین اضافه به مبلغ .............................................

ریال

ماهه معامالت اوراق بهادار

ریال

ماهه معامالت اوراق بهادار

ریال

کارگزاری امین آوید و سایر کارگزاری ها  ..........................................می باشد.

ریال

دارد 

ندارد 

تاریخ و امضاء

اظهار نظر مدیریت معامالت اوراق بهادار :
با کد بورسی

آقای  /خانم  /شرکت

در طول معامالت تخطی از قوانین و مقررات معامالت اوراق بهادار را نداشته است .

تاریخ و امضاء
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اظهار نظر مدیریت مالی :

اعتبار قابل تخصیص به مشتری فوق با توجه به سقف اعتباری شرکت و رعایت کفایت سرمایه به مبلغ

ریال بالمانع است.

تاریخ و امضاء
-5

اظهار نظر معاونت عملیات اوراق بهادار :

آقای  /خانم  /شرکت

با کد بورسی

اعطای اعتبار به مبلغ

در طول معامالت تخطی از قوانین و مقررات معامالت اوراق بهادار را نداشته است .

تاریخ و امضاء

ریال بالمانع است.

 -6اظهار نظر معاونت مالی -اداری :
ریال بالمانع است.

اعتبار قابل تخصیص به مشتری فوق به مبلغ

تاریخ و امضاء

 -7اظهار نظر مدیریت عامل:
ریال

مبلغ اعتبار
بمدت

ماه

تاریخ و امضاء

