مخاطرات ویژه معامالت برخط
 مشترياني كه از خدمات ويژه بانكها براي معامالت برخط بازار سرمايه استفاده مينمايند با ثبت سفارش خريد
در سامانه معامالت برخط ،معادل ارزش ريالي سفارش خريد وجهي در حساب بانكي خود بلوكه مي نمايند و
زمانيكه سفارش انجام شد وجه بلوكه شده از حساب مشتري به حساب بانكي كارگزاري انتقال مييابد .اگر
سفارش تا پايان ساعت معامالتي انجام نگردد تا يك ساعت پس از پايان ساعت معامالتي وجه بلوكه شده رفع
انسداد مي گردد .در صورت وجود اختالل در سيستم بانكي اين احتمال وجود دارد كه عمليات فوق با موفقيت
به انجام نرسد و نياز به پيگيري از بانك يا شركت ارئه دهنده خدمات برخط داشته باشد .در اين صورت براي
انجام پيگيريها و رفع انسداد وجه بلوكه شده ،حداكثر  84ساعت زمان مورد نياز مي باشد و تا زمانيكه رفع
انسداد به نتيجه نرسد امكان استفاده مشتري از وجه بلوكه شده وجود نخواهد داشت.
 اين امكان وجود دارد كه سامانه معامالت برخط قطع باشد و يا دچار اختالل گردد در اينصورت مشتري مي
تواند جهت جلوگيري از انجام سفارشي كه قبال وارد نموده با شماره 00028666-2
كارگزاري دنياي خبره – مدير معامالت برخط تماس حاصل نموده و سفارش خود را از سامانه حذف نمايد.
( تاكيد مي شود كه امكان ويرايش سفارش از اين طريق وجود ندارد و مدير معامالت برخط تنها مي تواند
سفارش را لغو نمايد)
 در صورتي كه سامانه برخط دچار قطعي يا اختالل باشد مشتري براي اعالم سفارش خود به صورت
غير حضوري دو راهكار دارد :
 oثبت سفارش از كانال ارتباطي اينترنتي (وب سايت كارگزاري دنياي خبره)
 oاعالم سفارش از طريق مركز تماس دنياي خبره
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"خريد و فروش الكترونيكي" و براي اعالم سفارش از طريق مركز تماس دنياي خبره عقد قرارداد
"استفاده از خدمات مركز تماس كارگزاري جهت انجام معامالت" الزامي مي باشد.
 به تمامي مشتريان محترم برخط قويا توصيه مي شود به عنوان كانال ارتباطي جايگزين برخط جهت ثبت و
انجام سفارشات خود قرارداد "خريد و فروش الكترونيكي" و قرارداد "استفاده از خدمات مركز تماس
كارگزاري جهت انجام معامالت" منعقد فرمايند.
 براي به روز بودن اطالعات گزارش "پرتفو" الزم است روزانه ارتباط درست بين سامانه معامالت برخط (شركت
رايان همافزا) و شركت سپردهگذاري مركزي برقرار شود .اين امكان وجود دارد كه اطالعات اين گزارش بهموقع
بهروزرساني نشده باشد يا اشكالي در گزارش وجود داشته باشد .اعالم هر اشكالي از سوي مشتريان محترم
برخط در اسرع وقت پيگيري و رفع خواهد شد.
 در صورت مشاهده اختالل در سامانه برخط از طريق يك مرورگر  ،استفاده از ساير مرورگرها را نيز مدنظر قرار
دهيد.

