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الف -بانک خاورمیانه (سهامی عام) به شماره ثبت  512059با نمایندگی آقای /خانم  .................................................................................................................................................................................به
نشانی  ............................................................................................................................................................................................. ..................................................................................که از این پس در این متمم قرارداد بانک
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که از این پس در این متمم قرارداد شریک نامیده میشود و
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که از این پس در این متمم قرارداد ضامن /ضامنین نامیده میشود /میشوند از طرف دیگر ،متمم حاضر به شرح ذیل منعقد گردید:
ماده  :3شریک متعهد است با استفاده از موجودی حساب مشارکت مدنی که در اختیار وی قرار گرفته است نسبت به خرید و فروش سهم در بورس اوراق بهادار،
برای متقاضیان خرید و فروش سهم اقدام نماید.شریک قبول نمود که به عنوان عامل متقاضیان برای خرید و فروش سهام و پرداخت هزینههای مربوط از
سرمایه مشارکت استفاده و بمحض وصول بهای سهام و هزینهها ،اصل سرمایه و حقالعمل مربوط را به حساب مشترک مشارکت مدنی منظور نماید.
ماده :0شریک قبول نمود که مسئولیت کلیه اقدامات الزم برای خرید و فروش سهام و پرداخت بهای آنها و نیز وصول بهای سهام فروخته شده به عهده وی
میباشد و متعهد است بدین منظور دفتر مشخصی مربوط به معامالت سهام از موجودی حساب مشارکت مدنی نزد بانک و خود را بنحوی که مورد قبول و
موافقت بانک باشد مطابق مقررات دفاتر تجاری نگهداری نماید.
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ماده :1هرگاه شریک با استفاده مکرر از موجودی حساب مشترک مشارکت مدنی و نیز با واریز بهای سهام فروخته شده به حساب مذکور اقدام به معامالت مکرر
نماید فقط میتواند از موجودی حساب مذکور تا اصل سرمایه بانک و به میزان سهم خود برداشت نماید و حق ندارد سودهای واریز شده به حساب فوق را مجدداً
مورد استفاده قرار دهد.
ماده :5شریک متعهد است صورت حساب معامالت انجام شده از محل سرمایه مشارکت مدنی و تصفیه آنها را به بانک تسلیم نماید.
ماده :9شریک متعهد است با تسلیم هر صورت حساب به بانک سهم سود بانک از معامالت مشارکت مدنی از محل وجوه حساب مشترک مشارکت مدن ی
مربوط به این قرارداد را به بانک پرداخت کند .استفاده مجدد از موجودی حساب مشترک مشروط به این است که فقط تا اصل سرمایه مشارکت مورد استفاده
قرار گیرد.
ماده :6در صورت تخلف شریک از هر یک از مندرجات این متمم و قرارداد عالوه بر اینکه بانک حق فسخ را دارد ،بانک میتواند مطابق دفاتر مربوط و حداقل
سودی را که شریک در معامالت خود به بانک اعالم داشته وصول و در صورت لزوم برای وصول آنها به اقدامات قانونی متوسل گردد.
ماده :0طرفین توافق نمودند در صوورت فسوخ قرارداد قبل از سررسید و یا در صورتیکه شریک در پایان مدت قرارداد نسبت به تصفیه مانده بدهی مربوط اقدام
ننماید سود مندرج در قرارداد به  ........................................درصد افزایش خواهد یافت و شریک /ضامن /ضامنین متعهدند وجه التزام

تأخیر تأدیه دین را .................................

درصود بعالوه  %6خسوارت تأخیر روزانه جمعاً  ............................درصد در سال بر مبنای دفاتر و صورتحسابهای بانک ،به بانک پرداخت نموده و حق هرگونه ادعا و
اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط نمودند.
ماده : 8شرریک و ضامنین کلیه مندرجات قرارداد فوقالذکر و متمم حاضور را ضمن عقد خارج الزم پذیرفته و حق فسخ آن را از خود سلب و شرایط آن را به
صورت الزام آور قبول نمودند.
ماده :5سایر قیود و شرایط مندرج در قرارداد شماره  ................................................................مورخ  ............................................................از جمله شمول ماده ( )39قانون عملیات بانکی
بدون ربا (بهره) ،کماکان به قوت خود باقی بوده و از هر حیث شامل متمم حاضر نیز خواهد بود.
ماده :32متمم حاضر در دو نسخه تنظیم و بین طرفین امضاء و مبادله گردید.
تهران بتاریخ :

.........................................................
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