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مرجع تصویب :هیئتمدیره شرکت مدیریت

«اسناد نمونه مصوب»
«وکالتنامه رسمی کارگزاران بازار متشکل
معامالت ارز ایران»

بازار متشکل معامالت ارز ایران
توضیحات ضروری :متن وکالتنامه نمونه الزاماً میبایست عیناً در دفترخانه اسناد رسمی در قالب سند رسمی تنظیم شده و نسخه اصل سند رسمی آن ،به
شرکت مدیریت بازار متشکل معامالت ارز ایران ارائه شود .تسلیم سند بدون رعایت شرط ذکرشده ،در حکم عدم تسلیم میباشد.
موکل :شرکت  .....( ..............نوع شرکت  ).......به شماره ثبت  ...........................و شناسه ملی ،...........................با نمایندگی جنابآقایان/سرکارخانمها
 ............................و ( ............................صاحبان امضای مجاز شرکت) به آدرس  .........................................................................و کد پستی
 .......................................و شماره تلفن  .................................و آدرس الکترونیکی (ایمیل) . ......................................
وکیل :شرکت مدیریت بازار متشکل معامالت ارز ایران به شماره ثبت  541373و شناسه ملی  14008341286به آدرس تهران ،منطقه  ،19محله
داوودیه ،بلوار میرداماد ،خیابان شهید علیرضا سنجابی ،نرسیده به میدان مینا ،پالك  ،31طبقه دوم ،واحد  ،5کد پستی  1911993116و شماره تلفن
02172087000

موضوع وکالت« :اعطای نمایندگی تاماالختیار به وکیل جهت مسدود نمودن ،رفع انسداد و انتقال تمام یا بخشی از وجوه موجود در
حسابهای ریالی و ارزی مبتنی بر اسکناس این شرکت (که بهموجب گواهی بانکی به وکیل معرفی شده یا خواهد شد) به منظور انجام و
تسویه معامالت ارزی ،انجام کامل امور تسویه معامالت در سامانه تسویه ،برداشت کلیه هزینهها ،عوارض و کسورات قانونی و نیز
کارمزدهای موضوع مقررات حاکم بر بازار متشکل ارزی و جرایم نقدی موضوع احکام قطعی انضباطی از حسابهای مذکور و واریز به
حساب وکیل یا ثالث ولو کراراً» .وکیل جهت انجام موضوع وکالت دارای اختیار تام ازجمله مراجعه به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
حقوق عمومی و خصوصی و کلیه اشخاصی که شمول این سند نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است ،انجام کلیه امور اداری ،حقوقی ،مالی
و قانونی ،ارائه هرگونه تعهد ،تکمیل و امضا هر نوع فرم ،تقاضانامه ،سند و قراردادهای مربوط در راستای موضوع وکالتنامه است بهنحوی
که انجام موضوع وکالت بههیچوجه محتاج حضور یا امضا یا اذن یا اجازه مجدد موکل نیست؛ همچنین موکل ضمن عقد خارج الزم که
شفاهاً با وکیل منعقد نموده  ،حق عزل وکیل و ضم وکیل یا امین دیگر و نیز حق انجام موضوع وکالت و هرگونه عمل مغایر با موضوع
وکالت را از خود ساقط نمود.
حدود اختیارات :وکیل فوقالذکر در انجام مورد وکالت با حق توکیل به غیر جزئاً یا کالً ولو کراراً دارای اختیار تام میباشد .امضا و اقدام
وکیل در کلیه مراحل بهمنزله امضاء و اقدام موکل معتبر است .مفاد این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .موکل همچنین اذعان
میدارد که با اطالع دقیق و آگاهی کامل نسبت به مقررات حاکم بر این بازار ،شرایط و ریسکهای موجود ،الزامات و ضمانت اجراهای
حقوقی آن اعم از مدنی و انضباطی ،نسبت به اعطای اذن انجام موضوع این وکالت به وکیل اقدام نموده است.
تاریخ اعتبار :تا تاریخ لغو عضویت موکل در بازار متشکل ارزی و حداکثر تا . 1400/12/29
امضای صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت موکل

