بسمه تعالی

فرم درخواست افتتاح حساب سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت
شعبه.............................. :

این قسمت توسط بانک تکمیل میگردد

کد شعبه......................... :
شماره مشتری:

تاریخ............................ :

شماره حساب:

خواهشمند است یک فقره حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ریالی برای شخص حقیقی  حقوقی  مشترک  به نام
 .................................................با رعایت شرایط و مقررات عمومی به این حساب که به طور کامل مطالعه و موورد پوذیر قورار
گرفته است ،افتتاح نمایید.
نام و مشخصات و نمونه امضای شخص یا اشخاصی که حق امضاء و برداشت از حساب را دارند:
ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره
شناسنامه

شماره ملی

تاریخ
تولد

قدرالسهم

سمت/شغل

شماره
مشتری

نمونه امضاء

تاریخ سررسید
حق امضاء

0
2
3
4
5
0
7
8

شرایط برداشت از حساب............................................................................................................................................................................................. :
تاریخ اعتبار امضاء (مربوط به حساب اشخاص حقوقی) ................................................................................................................................................................
نحوه بستن حساب مشترک /اشخاص حقوقی.......................................................................................................................................................................... :
نووووووام و نووووووام خووووووانوادگی ................................................ :نووووووام پوووووودر ........................... :توووووواریخ تولوووووود............................ :
شماره شناسنامه .............................................. :

وکیل /نماینده قانونی

محوووووووول صوووووووودور .............................. :نووووووووو .وکالتناموووووووووه................................... :

شماره ملی ................................................................ :

شوووماره وکالتناموووه ....................................... :تووواریخ وکالتناموووه ........................................ :تووواریخ انقضووواء وکالتناموووه..................................... :
تلفن ................................ :همراه  ....................................... :نشانی ............................................................................................... .................................... :

امضا وکیل /نماینده قانونی

در صورتی که بازکننده حساب ،صاحب حساب نباشد این قسمت تکمیل گردد.
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کدپستی................................................................. :

بازکننده حساب

شماره شناسنامه ................................................. :

تاریخ تولد ......................................... :صادره از ............................................ :نو .نسبت با صاحبحساب:

شماره ملی ................................................................... :

.........................................
امضاء بازکننده حساب

صحت مندرجات فوق گواهی میشود.
مهر و امضاء مشتری.................................... :

مهر و امضاء شعبه............................. :

نمونه شماره:

نوووام و نوووام خوووانوادگی بازکننوووده حسووواب ............................................. ............................................................ :نوووام پووودر............................ :

بسمه تعالی

شرایط و مقررات افتتاح حساب سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت
 -0صاحب حساب سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت به موجب این قرارداد و ضمن عقد خارج الزم به بانک حق و اختیار و وکالت بالعزل با حق توکیول
به غیر داد و همچنین برای بعد از فوت ،بانک را وصی خود قرار داد تا بانک از طرف صاحب حساب (سپردهگذار) وجه سپرده موضو .این قرارداد را طبق
قانون عملیات بانکی بدون ربا بطور مشا .بکار گرفته و منافع حاصله را پس از کسر حقالوکاله و حقالوصایه بوا داشوتن حوق مصوالحه طبوق مقوررات
مربوطه به تناسب مبلغ و مدت به سپردهگذار یا قائم مقام قانونی وی پرداخت نماید.
 -2بانک مشترک ایران و ونزوئال استرداد اصل سپردههای سرمایهگذاری کوتاه مدت را طبق قرارداد منعقده تعهد مینماید.
 -3حداقل مانده سپردههای سرمایه گذاری کوتاه مدت برای محاسبه سود مبلغ  ........................................ریال است و ماندههای کمتر از حوداقل تعیوین
شده ،مشمول پرداخت سود نمیشود.
 -4بانک مجاز میباشد در سررسید ،این سپرده را به مدت  .................ماه شمسی تمدید نماید (در اینصورت نرخ سود سپرده تمدیود شوده توابع یخورین
ضوابط ابالغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران خواهد بود).
 -5حداقل مدت الزم برای این که سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت مشمول دریافت سود گردد 31 ،روز میباشد.

 -0در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد ،اقدام به برداشت و یا بستن حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت خود کند ،نرخ سوود
علیالحساب این گونه حساب ها باید معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی (روز شمار) در نظر گرفته شود .وفق ضوابط موجوود،
در افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی نیز ،حداقل مدت زمان ماندگاری سپرده برای برخورداری از سود ،یکماه از زمان افتتواح
حساب میباشد.
 -7به ین دسته از سپردهها که بانک از طرف سپردهگذاران مربوط مجاز به تمدید ینها نمیگردد از تاریخ انقضای سررسید سودی تعلق نخواهد گرفت.
 -8سپردهگذار بطور غیر قابل رجو .و بدون فسخ و برگشت حق و اختیار کامل داد تا در صوورت کسور نشودن وجوه توراکنق در قبوال ارایوه خودمت
الکترونیکی و یا برگشت وجوه کسر شده به حساب وی ،بانک حسب تشخیص خود نسبت به انسداد و برداشت وجه تراکنق برداشت نشده از حساب وی
و یا هرگونه حسابها و موجودی های دیگر او نزد بانک به هر میزان و به هر نحو که خود مقتضی بداند اقدام نماید .بور ایون اسوا

سوپردهگوذار حوق

هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط کرد.
 -9سهم منافع صاحب حساب سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت بر مبنای کمترین مانده در هر روز (با رعایت شرط حداقل مانده برای دریافت سود) طبق
ضوابط موجود بانک محاسبه و در پایان هر ماه پرداخت میگردد.
 -01اگر بانک تحت هر عنوان اشتباهاً یا من غیر حق وجوه یا ارقامی به حساب مشتری منظور و یا در محاسبه هر نو .اشتباهی نماید ،از تاریخ استفاده
وجوه عالوه بر اصل مبلغ ،خسارت تاخیری به نسبت  31درصد اضافه دریافتی تعلق گرفته و بانک حق دارد و در هر موقع مجاز و مختوار اسوت راسواً و
مستقالً و بدون انجام هیچگونه تشریفات اداری و قضایی در رفع اشتباه و برگشت و تامین و انتقال وجوه واریز شده از حسابهای مشتری اقدام نماید و
تشخیص بانک نسبت به این امر معتبر بوده و صاحب یا صاحبان حساب حق هرگونه اعتراض و ادعایی را به عمل بانک در هر جهوت از خوود سولب و
اسقاط مینمایند.
ین چه خارج از کنترل بانک باشد و بانک قادر به ارایه خدمات نباشد ،مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود.
 -02در صورت عدم گرد

مالی حساب و یا عدم تعیین تکلیف توسط مشتری ظرف مدتهای مقرر در "دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیوف
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 -00در مواردی که بنا به عللی از قبیل خرابی تجهیزات رایانهای ،سیستم پرداز

دادهها ،اختالل یا قطع خطوط ارتباطی ،رویدادهای اجتنابپذیر و  ...و

این قرارداد که شامل شرایط و مقررات مربوط به سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت میباشد ،مطالعه شد و مورد قبول اینجانب /اینجانبان میباشد.
امضاء بازکننده حساب................................. :

بانک مشترک ایران و ونزوئال
مهر و امضاء شعبه ....................

محل
الصاق
تمبر

نمونه شماره:

حسابهای مطالبه نشده و مازاد" ابالغی از سوی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا ،حسب ضوابط و مقررات ذیربط اقدام شود.

