PİRAMİT ON-LİNE SİSTEMİNİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ
İş bu sözleşme, Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. (kısaca PİRAMİT) ile ............. cari hesap numaralı Sayın ……
…………………………………….. (kısaca MÜŞTERİ) arasında aşağıdaki maddelerde belirtilen şartlarla
tanzim ve imza edilmiştir. MÜŞTERİ bu sözleşmedeki maddelerle beraber Menkul Kıymet Alım-Satım
Sözleşmesindeki maddeleri de peşinen kabul eder.
MADDE 1 : PİRAMİT’in bu hizmetlerden faydalanmak isteyen ve Menkul Kıymet Alım-Satım Sözleşmesini
imzalayan MÜŞTERİ, gerekli yazılım ve donanım ile birlikte internet hattını kendisi temin edecek, bilgisayar ve
internet kullanım bilgisine sahip olarak kabul edilecektir. Bunlara sahip olmayan MÜŞTERİ’nin bu hizmetten
yararlanması mümkün değildir. Bu konuda PİRAMİT’in hiçbir taahhüt ve sorumluluğu bulunmamaktadır.
MADDE 2 : Bu sözleşme imza tarihinden itibaren bir süreyle sınırlanmaksızın akdedilmiş olup, PİRAMİT
dilediği anda MÜŞTERİ’ye herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın sözleşmeyi feshederek bu sözleşme
kapsamında sunulan sanal şubeye ilişkin hizmetleri durdurmaya yetkilidir. Fesih ve hizmet durdurması nedeniyle
müşterinin hiçbir itiraz hakkı olmadığı gibi, herhangi bir zarar-ziyan talebi de olmayacaktır. Ayrıca öngörülmez
bir hal (özellikle sistem, telefon, fax, madem hattında ve PC’de meydana gelen teknik arızalar v.b.) sebebi ile
hizmetin sunulamaması halinde yukarıda yazılı hükümler uygulanacaktır.
MADDE 3 : MÜŞTERİ Piramit On-Line sistemini kullanarak PİRAMİT’e vereceği talimatlarla, ayrıca yazılı
olarak teyid edilmesine gerek olmaksızın, PİRAMİT’i işlem yapmaya yetkili kıldığını kabul ve beyan eder.
PİRAMİT’in ana kayıtları ve elektronik sistem kayıtları münhasır ve kesin delil niteliğindedir.
MADDE 4 : MÜŞTERİ Cari hesap numarası ve şifresinin gizli kalması ve üçüncü kişiler tarafından
kullanılmaması için her türlü tedbiri alacağını ve gereken özeni göstereceğini, şifrenin üçüncü kişiler tarafından
kullanılması halinde yapılan işlemlerin kendisi tarafından yapılmış sayılacağını, bu konuda PİRAMİT’in
herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 5 : PİRAMİT On-Line sisteminde, ancak hesap bakiyesi yeterli nakdi ve menkul kıymeti olan hesaplar
için gelen işlem emirlerini yerine getirecektir. Hesap bakiyesi yeterli olmayan veya hesabında yapılması istenilen
işi yerine getirecek kadar menkul kıymeti olmayan MÜŞTERİ’nin bu hattı kullanarak vermiş olduğu talimat
yerine getirilmeyecektir. MÜŞTERİ bu hususu bildiğini ve bu nedenle işlem yapılmamasından dolayı
PİRAMİT’i sorumlu tutamayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
MADDE 6 : PİRAMİT, MÜŞTERİ’ye sunmuş olduğu Piramit On-Line hizmetinin içeriğini, şeklini, dilediği
zaman değiştirmekte veya genişletmekte, yeni ürünler ekleyip mevcut ürünlerden bir veya bir kaçını sistemden
çıkartmakta tamamen serbesttir.
MADDE 7 : MÜŞTERİ ile PİRAMİT arasında doğacak bütün uyuşmazlıklarda, PİRAMİT’in defter, bilgisayar
ve kayıtları ile belgelerindeki kayıtların HUMK 287’nci maddesi çerçevesinde kesin delil olacağını taraflar
müştereken kabul etmişlerdir.
MADDE 8 : MÜŞTERİ, kendisi ile ilgili ad, soyadı ve adres v.b. bilgilerinin değişmesi durumunda bunları
derhal PİRAMİT’e bildirmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ burada belirlenmiş olan esasların yerine getirmesi için,
bu formda belirlenmiş olan adresine yapılacak tebligatın iade edilmeyip Tebligat Kanununun ilgili maddesinin
uygulanmasını bundan sonraki değişikliklerin PİRAMİT’e bildirmediği takdirde bilinen adresine yapılacak
tebliğlere itiraz hakkı olmayacağını kabul eder.
MADDE 9 : İş bu sözleşme yukarıda belirtilen şartlara uyulması şartı ile süresiz olarak akdedilmiştir. Taraflar
hiçbir gerekçeye bağlı kalmadan sözleşmeyi her zaman bildirimde bulunmak şartı ile feshedebilir.
MADDE 10: İş bu sözleşme …………………… tarihinde imza edilmiştir. Taraflar arasında oluşacak ihtilaf
durumunda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.
MÜŞTERİ

……/……/………..

Adı – Soyadı

:

İMZA

:

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

PİRAMİT ON-LINE MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ
Müşteri Hesap NO :
Tarih
: …./…../……..

MÜŞTERİ BİLGİLERİ
Soyadı

:

İş Telefonu :

Adı

:

Ev Telefonu :

Doğum Yeri :

GSM

:

Kimlik Türü :

Faks

:

Kimlik No

:

E-mail

:

Meslek

:

Adres

:

İmza (1)

İmza (2)

İmza (3)

www.piramit.com

