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قرارداد ارائه درگاه پرداخت اینترنتی
شماره پایانه:

نمایندگی شرکت:

شماره پذیرنده:

تاریخ:
بانک معرفی کننده پذیرنده:

ماده-1طرفین رارداد
طرف اول :شرکت تجارت الکت ونی
ش ک .تجارت الکت ونی

پارسیان (سهامی خاص) به شماره مجوز /1157ص 91/از بان

م کزی ج.ا.ا .مورخ  1391/11/01به نشاانی تها انب بلاوار یا یضااب کولاه سالشانیب شاماره 8ب

پارسیانب که از این پس در این ق ارداد ش ک .نامیده میشود.

طرف دوم :که از این پس در این ق ارداد "پذی نده مجازی" نامیده میشودب از سوی دیگ و مستنداً به ماده ده قانون مدنی و مفاد ین به ش ح زی نس .:به ط این ین الزماالج ا شده اس:.
اشخاص حقیقی -نام ...................... :نامخانوادگی ........................... :نام پدر ....................:تاریخ تولد ...... /...... /...... :شماره شناسنامه ................................ :محل صدور ....................... :کد ملی................................................. :
اشخخخاص حقخخ ی -نااام شاا ک ....................................... :.زمینااه الالیاا .سااای ................................. :.شااماره ت:اا ............................. :.محاال ت:اا ....................... :.شناسااه ملاای........................................... :
مشخصات صاح:ین امضا:
نام

نام خانوادگی

کدملی

تاریخ تولد

سم.

مشخصات تکمیلی -نشانی در استان .................... :شه  ......................... :به نشانی ...................................................................................... :تلفن تاب .به هم اه کد شه  ............................. :تلفان هما اه................................ :
کدپستی ......................... :محدوده جغ اایایی تحویل و ع ضه کاال و خدمات ....................................... :زمینه الالی .سای ..................... :.نشانی سای ......................................... :.پس .الکت ونیا (مشخصاات درگااه باه
این ایمیل ارسال میشود) ......................................................... :کد اقتصادی .................................... :کد رهگی ی ت .:نام مالیاتی ..................................... :تاریخ صدور نماد اعتمااد الکت ونیا  ...... /...... /...... :تااریخ انضضاا
نماد اعتماد الکت ونی  ...... /...... /...... :سضف انف ادی ه ت اکنش مالی (توجه :ب اساس قوانین بان م کزی ج.ا.ا .و شاپ ک در حال حاض سضف ها تا اکنش  50میلیاون توماان اسا ................ :).ساضف گا د
ماهانه................... :
مشخصات نماینده فنی -نام ................................ :نامخانوادگی ................................... :سم ..........................................:.تلفن هم اه .......................... :تلفن تاب ........................... :.ایمیل................................................. :
................................ :Callback URL ................................................... :IP Default Server
ماده – 2تعاریف
" )1-2دارنده کارت" ع:ارت از ه شخص حضیضی یا حضوقی اس .که کارت در اختیار او ق ار دارد و حق استفاده از کارت مشابق ش ایط توااق شده را دارد " )2-2.پذی ناده کاارت" یاا "پذی ناده
مجازی" ع:ارت از ه شخص حضیضی یا حضوقی اس .که مشخصات وی به عنوان ط ف " ق ارداد ارائه درگاه پ داخ .اینت نتی" با " ش ک ".ذک شده اس" )3-2..بان پذی ناده" باانکی اسا .کاه
حساب متصل به درگاه پ داخ .اینت نتی نزد ین ااتتاح شده اس" )4-2 ..رمز دوم کارت" یا "رمز پویا"ب شمارة منحص بها د و مح مانهای اس .که ب ای استفاده از کارت در اختیار "دارندة کاارت"
ق ار دارد2.ا )5منظاور از "درگاه پ داخ ".ی امکان الکت ونیکی ب ای پ داخ .اس .که امکان ا و کاال یا خدمات از ط یق کارت را ب ای "پذی نده کارت" ا اهم میسازد.
ماده – 3م ض ع رارداد
موضوع این ق ارداد ع:ارتس .از پذی مجازی کارت توسط "پذی نده مجازی" تا با توجه به الالی .شغلی خودب کارت را ب ای خ ید کاال یا خدمات و بجای پ داخا .وجاه نضاد براذی د" .شا ک".
متلهد میشود ملادل م:الغ خ ید از ط یق "درگاه پ داخ ".خود که به رایانه م کزی "ش ک ".منتضلب ت .:و تایید میشود را به ت تیب پیش بینی شده در ایان قا ارداد باه " پذی ناده مجاازی"
پ داخ .نماید.
ماده -4مدت رارداد
مدت این ق ارداد از تاریخ انلضاد ین پنج سال شمسی اس .و در صورتی که در این مدت به ه عل .اسخ یا منفسخ نشده یا پایان نگ اته باشد و یا ش ک .عدم تمایل خود ب تمدیاد ایان قا ارداد را
اعالم نک ده باشد به طور خودکار ب ای مدتهای مشابه تمدید خواهد شد.
ماده -5نح ه تس یه حساب
"ش ک ".متلهد اس .ت اکنشهای انجام شده را ب ای ش ک" .شاپ ک" ارسال تا در سیکلهای تسویه پایاب وجوه حاصل از ا و توسط "پذی نده مجازی" را پس از کس کارمزد به "بان پذی ناده
کارت" ارسال تا به حساب جاری ب پس انداز ب ق ض الحسنه ب شماره  ...................................................................به نام  ....................................................نزد بانا  ...............................شال:ه .....................
کد  ................با شماره ش:ا ذیل که از سوی "پذی نده مجازی" به "ش ک ".اعالم شده واریز نماید .میزان کارمزد دریااتی از "پذی نده مجازی" به ازای ه ت اکنش مواق ملاادل کارمزدهاای رسامی
اعالم شده از سوی بان م کزی جمهوری اسالمی ای ان و ش ک .شاپ ک خواهد بود .شاپ ک به ازای ارایه خدمات ش:که پ داخ .ملادل کارمزد مزبورب از م:لغ کل ا و کس و باقیماندة ین را ب ای
واریز به حساب مل ایشده توسط "پذی نده مجازی" به "بان پذی نده مجازی" اعالم خواهد ک د .الزم بذک اس .سضف ت اکنش مجاز با توجه به نوع الالی.های این ساای .م:لاغ  ......ریاال مای-
باشد .مسؤولی .عدم واریز و تسویه وجه به دلیل مشکالت حساب بانکی نظی انسدادب ناملت :بودن یا موارد قانونی ب عهده "پذی نده مجازی" میباشد.
شماره ش:ا:

IR

درصد کارمزد دریااتی از پذی نده ............ :سضف کارمزد دریااتی از پذی نده............... :

ماده  6خ تعهدات شرکت

ماده  7خ تعهدات "پذیرنده مجازی"
تلهدات "پذی نده مجازی" به ش ح ذیل میباشدب بدیهی اس .تمامی عواقب و مسؤولی.های قانونی عدم رعای .تلهدات مذکور ب عهده "پذی نده مجازی" بوده و در صورت عدم رعای .موارد مذکور
و استفاده غی مجاز از درگاه پ داخ.ب"ش ک ".حق اسخ ق ارداد را خواهد داش .وعندالزوم "ش ک ".مجاز اس .ارائه خدمات به "پذی نده مجازی" را بهطور دائم و بدون اطالع "پذی نده مجازی"
متوقف نماید:
7ا")1پذی نده مجازی" متلهد میشود موضوع پذی کارت را در ا وشگاه مجازی خود از ط یق لوگویی که از ط ف "ش ک ".دریاا .خواهد ک د به نحوی که ب ای ه خ یداری قابل شناسایی
نام و نام خان ادگی پذیرنده کارت

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ)

مهر/اثرانگشت و امضا

مهر و امضا

اسفند FMC58-09 99

" )1-6ش ک ".متلهد میشودب ت اکنشهای انجام شده توسط "درگاه پ داخ ".ارائه شده را ب ای"شاپ ک" ارسال نماید تا"شاپ ک"وجوه حاصل از ا و توسط"پذی ناده مجاازی"را پاس از کسا
کارمزد به "بان پذی نده" اعالم تا به حساب "پذی نده مجازی" واریز کند )2-6 .در صورت اعالم ب وز اختالل در کارک د "درگاه پ داخ ".توسط "پذی نده مجازی"ب "ش ک ".متلهد اس .ظ ف سه
روز کاری نس .:به راع اختالل از " درگاه پ داخ ".اقدام جایگزین نماید)3-6 .اطالع رسانی به "پذی نده مجازی" اضط از ط یق یدرس پس .الکت ونیکی  pgwteam@pec.irو یاا از ط یاق پیاام
کوتاه با س خط  300002318و  30007171صورت خواهد پذی ا .و در صورت دریاا .پیاام از سای کانالهای ارت:اطی هیچگونه تلهد و مسؤولیتی ب عهده "ش ک ".نمیباشد.

قرارداد ارائه درگاه پرداخت اینترنتی

صفحه  2از 3

تاریخ:

نام و نام خان ادگی پذیرنده کارت

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ)

مهر/اثرانگشت و امضا

مهر و امضا

اسفند FMC58-09 99

کارت را به کارب ان خود ارایه نماید" )3-7.پذی نده مجازی" متلهد میشود از ها گونه ملامله
باشد اعالم نماید7.ا")2پذی نده مجازی" متلهد میشود یموز های الزم درخصاوص نحوة پذی
صوری یا ش:یهسازی از ط یق "درگاه پ داخ ".با کارت پ هیز کند در غی این صورت ت:لات ملامالت صوری یا ش:یهسازی متوجه "پذی نده مجازی" میباشد و یتاری ب "ش ک ".مت تب نیس..
7ا")4پذی نده مجازی" بلد از تأیید ت اکنشها کلیه مسؤولی.های م بوط را ب عهده خواهد گ ا")5-7..پذی نده مجازی" متلهد میشود که هیچگونه اطالعات حساس "دارنده کارت" را از ط یق
سای .خود از "دارندگان کارت" دریاا .ننماید و از ه گونه تال در جه .ذخی ه و یا دست سی به این اطالعات اکیداً پ هیز نماید7 .ا")6پذی ندة مجازی" مسؤول ه گونه سوء استفاده احتمالی که
قابل انتساب به وی یا کارکنان تح .ام او باشد شناخته خواهد شد7.ا )7در صورت ب وز ه گونه مغای ت در مضدار یا تلداد ا و های انجام شدهب "پذی نده مجازی" مسؤول ارایه مستندات ت.:
شده در پایگاه داده و راع مغای ت با "ش ک ".میباشدب ب این اساس "پذی نده مجازی" میبایس .ب ای راع ه گونه مغای ت احتمالی اطالعات ت .:شده ت اکنشهای الکت ونیکی را در پایگاه داده تا
زمان تسویه نهایی نزد خود نگهداری نماید .بدیهی اس .در صورت عدم رعای .ین از سوی ه ی از دو ط ف این ق اردادب اسناد ارایه شده از سوی ط ای که به تلهد خود عمل نموده در مضابل
ط ف دیگ قابل استناد خواهد بود")8-7.پذی نده مجازی" متلهد میشود در خصوص ه گونه تغیی شغل یا صنفب ماهی .الالی.ب  IPو دامنه مورد استفاده (مکان مجازی) و سای موارد ارایه شده
کلیدیب به "ش ک ".جه .شناساییب از ق:یل تغیی ات صاح:ین امضا و اعضا هیات مدی ه ب اطالعات تماسب تغیی مجوز کسبب وضلی .نماد اعتماد الکت ونیکی و مجوزهای م بوطه کسب نموده را
اعالم نماید .در صورت عدم اطالعرسانی "پذی نده مجازی" ظ ف مدت  15روز "ش ک ".و شاپ ک میتوانند نس .:به قشع خدمات پ داخ .الکت ونی به صورت یکش اه و ت .:سوابق ب ای
استفادههای یتی اقدام کنند .ارایه خدمات به این گ وه از "پذی ندگان مجازی" منوط به توااق جدید ط این و انش:اق ش ایط جدید با قوانین و الزامات "شاپ ک" میباشد" .ش ک ".ظ ف مدت ی
هفته نس .:به ب وزرسانی اطالعات و دادههای مزبور اقدام میکند")9-7.پذی نده مجازی" مجاز به انتضال موضوع این ق ارداد به غی نیس .مگ با اجازه کت:ی "ش ک" .".پذی نده مجازی" متلهد
میشود در صورت اطالع از به هب داری سای اشخاص موضوع را بالااصله به "ش ک ".اطالع دهد .در صورت ب وز ه گونه اختالف بین امضا کننده ق ارداد "ارائه درگاه پ داخ .اینت نتی" با سای
اشخاص اعم از مال ب صاحب س قفلیب مستاج ب ش کاب سهامدارانب ورتهب وکال و ه کسی که در این خصوص ادعایی داشته باشدب کلیه مسؤولی.های ناشی از اختالاات مذکور مستضیماً ب عهده
دریاا.کننده "درگاه پ داخ ".اس )10-7..در صورتی که به عل .اشکاالت انی م:لغ یا م:الغی بیشت از م:لغ واقلی به حساب "پذی نده مجازی" واریز شودب "پذی نده مجازی" به دلیل دریاا.
مال من غی حقب ضامن م:لغ بوده و در صورت امتناع از عودت ینب در حکم غاصب خواهد بود .در صورت ب داش .عمدی و یا سهوی م:لغ واریزیب "پذی نده مجازی" متلهد میشود حداکث ظ ف
 72ساع .وجه م بوط را تامین و به "ش ک ".عودت نماید .همچنین "ش ک".و م اجع ذیصالح مجاز هستند راساً و بدون انجام هیچ تش یفانی در راع اشت:اه و ب گش .وجوه از حساب "پذی نده
مجازی" اقدام کنند")11-7 .پذی نده مجازی" متلهد میشود نس .:به الال نگه داشتن "درگاه پ داخ ".اقدام کند و در صورت غی الال بودن ین و عدم انجام ت اکنشهای مالیب "ش ک ".به
اسخ یکشا اه قا ارداد اقادام میکند")12-7.پذی نده مجازی" متلهد می شود امنی .وب سای .خود را تامین نماید به نحوی که از ب وز ه گونه سوء استفاده احتمالی جلوگی ی شودب درصورت
رخداد موارد امنیتیب بالااصله موارد را به "ش ک ".اعالم نماید تا "ش ک ".نس .:به غی الالسازی کد پذی ندگی اقدام نماید")13-7.پذی نده مجازی" ملزم به عدم ااشای اطالعات مح مانه خود
مانند اطالعات حساب و اطالعات کارت متصل به حسابب به پ سنل پشتی:ان "ش ک ".و اشخاص تالث میباشد")14-7.پذی نده مجازی" تلهد میکند که ا ایند خ ید تح .نظارت وی باشد
بشوریکه تمامی عملیات خ ید میبایس .توسط "پذی نده مجازی" کنت ل و از صح .ین مشمئن شود )15-7.در صورت اسخ ق ارداد از سوی "پذی نده مجازی" دریاا .خدماات از سای ش ک.های
ارایاه دهنده خدماات پا داخ .منوط به تسویه حساب کاامل با "ش ک ".میباشد")16-7.پذی نده مجازی" متلهد میشود در زمان انلضاد ق ارداد مدارک م بوط به کسبوکار و مدارک هویتی
خودب مانند جواز کسبب کارت ملی و یا شناسه ملی و نظای ین را به ش ک .ارایه نماید")17-7.پذی نده مجازی" متلهد میشود ب ای خ یدهای با م:الغ باال نس .:به شناسایی هوی" .دارنده کارت"
و تش:یق باا مدارک شناسایی اقادام کند)18-7.ات:اع خارجی که "پذی نده مجازی" می باشندب موظفند اجازه اقام .خود را تمدید و مدارک م بوط را به "ش ک ".ارایه دهندب بدیهی اس .در
صورتیکه تاریخ اعت:ار گذرنامه ایشان به اتمام رسیده باشدب"ش ک ".مجاز به اسخ ق ارداد ای مابین و قشع ارائه خدمات میباشد ")19-7.پذی نده مجازی" تمامی مضا رات اعالمی یا اصالحی باان
م کزی ج.ا .ا و شاپا ک و همچنین مض رات م:ارزه با پولشویی و تأمین مالی ت وریسم را میپذی د .بدیهی اس .این مض رات نااذ ب مض رات "ش ک ".خواهد بود")20-7.پذی نده مجازی" متلهد
میشود از تخلفاتی که منج به ورود نام "پذی نده مجازی" در لیس .پذی ندگان پ خش میشودب یگاهی کامل داشته و از ارتکاب به ین اجتناب نماید .بدیهی اس .در صورت عدم رعای .موارد اوق
کلیه مسؤولی.های قانونی با "پذی نده مجازی" خواهد بود و "ش ک ".هیچ گونه مسؤولیتی ب عهده نخواهد داش ..مواردی که منج به ورود نام "پذی نده مجازی" در لیس .پذی ندگان پ خش
میشود شامل -1:به ه ب داری از "درگاه پ داخ".در حوزه ی خدمات غی مجاز و ملامالت صوری-2.ا و کاال یا ارائه خدمات مغای با قوانین جمهوری اسالمی ای ان-3 .نضض نگهداری مسؤوالنه از
"درگاه پ داخ-4 .".اعمال تغیی ات ب روی "درگاه پ داخ ".توسط ه شخصی به جز پشتی:ان رسمی "ش ک -5 .".عدم اعالم جابهجایی "درگاه پ داخ".به "ش ک -6.".مانیتور ک دن صفحه
کلید "درگاه پ داخ -7.".عدم رعای .ح یم دارنده کارت در هنگام ورود رمز روی "درگاه پ داخ ".و یا پ سیدن رمز "دارنده کارت" -8.عدم اعالم بالااصله رخداد موارد امنیتی مانند ه شدن
سای" .پذی نده مجازی"ب به "ش ک-9.".دریاا .اطالعات حساس دارنده کارت باب .پ داخ .وجه از ط یق "درگاه پ داخ -10.".اخذ م:لغ اضاای از دارنده کارت باب .پ داخ .وجه از ط یق
"درگاه پ داخ -11.".عدم ارائه رسید به مشت ی-12.عدم همکاری در عودت وجوه اضاای واریز شده به حساب "پذی نده مجازی" -13.عدم ارائه اطالعات صحیح و ملت :از هوی.ب صنف و کسب-
وکارب یدرس و شماره تلفن -14 .عدم اطالع رسانی به "ش ک ".در صورت تغیی در صنفب یدرس و سای اطالعات ارائه شده")21-7.پذی نده مجازی" متلهد میشود حق هیچگونه به هب داری از
لوگو "ش ک ".و شاپ ک غی از تلاریف موجود در موضوع ق ارداد جاری را ندارد" )29-7.پذی نده مجازی" با اطالع از ضوابط ش:که پ داخ.ب اعالم رضای .نمود متلاقب صدور دستور قضایی و یا در
صورت اح از ه قسم به هب داری غی مجاز توسط "ش ک ".و یا شاپ کب ضمن درج نام متخلف در لیس .سیاهب ارائه کلیه خدمات پ داخ .الکت ونی به ایشان از جانب کلیه ش ک .ارائه کننده
خدمات پ داخ .تللیق گ دد ) 22-7.شاپ ک مجاز خواهد بود ضمن رصد مستم و هوشمند ت:ادالت صورت پذی اتهب در صورت مواجهه با الگوهای مشکوک و غی متلارف در ت اکنشهای ه ی از
"پذی ندگان مجازی" در تمامی بست های ارائه خدم.ب نس .:به تللیق "درگاه پ داخ" ".پذی نده مجازی" تا موعد اتمام ب رسی و حصول اطمینان از صح .و انش:اق عملک د با الزامات و مض رات
ش:که پ داخ .الکت ونی کشورب اقدام نماید")23-7.پذی نده مجازی" متلهد میشود "درگاه پ داخ ".خود را ص ااً جه .به ه ب داری در حوزه ا و کاالب خدمات و محصوالت مجاز مندرج در
ق اردادب مورد استفاده ق ار داده و "درگاه پ داخ ".خود را به هیچ صورتی اعم از استفادهب اجاره و یا واگذاری در اختیار شخص حضیضی یا حضوقی دیگ ق ار ندهد .عدم رعای .این الزام توسط
"پذی نده مجازی" تخلف محسوب شده که ضمن درج کد "پذی نده مجازی" در لیس .سیاه شاپ کب مسئولی .و عواقب حضوقی و کیف ی ین ب عهده "پذی نده مجازی" اس")24-7..پذی نده
مجازی" موظف اس .حداکث م:لغ مجاز در ه ت اکنش که از ط ف ش ک PSP .به ینها اعالم میشود را رعای .نمایند و از ارسال ت اکنش با بیش از م:لغ تلیین شدهب خودداری کنند-7.
")25پذی نده مجازی" متلهد میشود ارائه وجه نضد به" دارنده کارت" توسط "پذی نده مجازی"ب در ازای ایجاد ت اکنش الکت ونیکی از ط یق "درگاه پ داخ ".مجاز نمیباشد و "پذی نده مجازی"
تلهد نماید باب .پ داخ .وجه از ط یق "درگاه پ داخ".ب م:لغ اضاای به ه نحو و تح .ه عنوانی از "دارنده مجازی" دریاا .نکند")26-7.پذی نده مجازی" متلهد میشود مشابق با ب وشور ا ییند
اج ای ت اکنش دریااتی از "ش ک ".ب حسن اج ای ین نظارت داشته باشد")27-7.پذی نده مجازی" متلهد میشود در صورت دریاا .رسید دیجیتالب ت اکنش مواق از "درگاه پ داخ ".در صورتی
که "پذی نده مجازی" از اصال .رسید ت اکنش از "درگاه پ داخ ".خود اطمینان داشته باشد به ملنی انجام ت اکنش بوده و پ داخ .وجه ین به"پذی نده مجازی" تضمین میگ دد" .پذی نده
مجازی" پس از دریاا .رسید ت اکنش مواق با اطمینان میتواند نس .:به انجام بضیه م احل کار اقدام نماید" .پذی نده مجازی" میبایس .در صورت دریاا .رسید دیجیتال ت اکنش نامواق از
"درگاه پ داخ".ب ت اکنش نامواق به ملنی عدم انجام ت اکنش می باشد و لنانچه پول از حساب دارنده کارت کس شده باشدب عودت م:لغ مورد نظ به "دارنده مجازی" تضمین میشود)28-7.
"پذی نده مجازی" ملزم به ارایه شماره پیگی ی به "دارنده کارت" پس از انجام ت اکنش میباشد" )29-7.پذی نده کارت" متلهد میشود شماره پشتی:انی و شماره امداد مشت یان را در وب سای.
خود درج نماید" )30-7.پذی نده کارت" متلهد میگ دد که از به کار ب دن موضوع ق ارداد ب ای کسبوکاری غی از صنف ت .:شده در ق ارداد ای ما بین "ش ک ".و "پذی نده مجازی" اجتناب
نماید" )31-7 .پذی نده کارت" متلهد میشود که انجام امور توااق شده در این ق ارداد را ب ات الالی.هایی که در لارلوب این ق ارداد و خارج از ین توسط وی به انجام میرسدب به طور مستضیم یا
غی مستضیم به اعت:ار و جایگاه "ش ک ".لشمه و خدشهای وارد ننماید .و شخصاً مسؤل بوده و خسارتهای ناشی از ین از صورتحسابهای "پذی نده کارت" کس خواهد شد .همچنین "ش ک ".در
این خصوص حق ه گونه اقدام و پیگی ی قانونی را ب ای خود محفوظ میدارد" )32-7 .پذی نده کارت" متلهد میشود در بازدیدهای دورهای/موردیب همکاریهای الزم با "ش ک ".را بهعمل یورد.
")33-7پذی نده مجازی" متلهد میباشد از رمز کارت و سای اطالعات ارائه شده در"درگاه پ داخ".ب محااظ .نماید .مسوولی .های احتمالی سو استفاده از اطالعات مذکور ب عهده پذی نده می-
باشد.

صفحه  3از 3

قرارداد ارائه درگاه پرداخت اینترنتی

تاریخ:

ماده  -8حل اختالف
ه گونه اختالف که بین "ش ک ".و "پذی نده مجازی" پیش یید اعم از اینکه م بوط به اج ای موضوع ق ارداد یا تفسی با تل:ی مفاد ین باشدب موضوع اختالف در ابتدا از ط یق مذاک ه ایمابین حال
و اصل خواهد شد .درصورتیکه اختالف تا ی هفته م تفع نگ دید ط این میتوانند از ط یق م اجع قضایی اقدام نمایند.
ماده  -9ف رس ماژور
این ق ارداد تابع قوانین عمومی اورس ماژور بوده و ه کدام از ط این که اورس ماژور به ینها واقع شود طی  7روز باید موضوع را بصورت مکتوب و رسمی به ط ف مضابل اعالم نماید .درصاورتیکاه
اورس ماژور بیش از دو ماه به طول انجامد ه کدام از ط این میتوانند ق ارداد را بصورت ی ط اه اسخ و تسویه حساب نماید .بدیهی اس .هیچ کدام از ط این در طول اورس ماژور نمیتوانند
درخواس .ج یمه یا خسارت نمایند.
ماده  -10فسخ رارداد
ه ی از ط این میتواند با اعالم کت:ی ق:لی ی ماهه به ق ارداد خاتمه دهد و "ش ک ".نیز نس .:به تسویه حساب با " پذی نده مجازی" اقدام خواهد نمود .لنانچه "پذی نده مجازی" از امکانااتی
که در اختیار وی ق ار داده شده به ه نحو سوء استفاده نمایدب ش ک .حق و اختیار دارد بدون نیاز به اطالع ق:لی به صورت ی ط اه نس .:به اسخ اقدام و "پذی نده مجازی" حق ه گونه اعت اضی
را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود.
ماده  -11نح ۀ رفع مغایرت
11ا )1در صورتی که مشخص شود م:الغ ت .:شده در پایگاه داده "پذی نده مجازی" کمت یا بیشت از م:الغ واقلی خ ید انجام شده توسط "دارنده کارت" باشد "پذی نده مجازی" میبایس .مدارک
و مستندات خود را ارایه نموده و در صورت عدم توااق م:نای محاس:ه میزان خ یدی خواهد بود که توسط "ش ک ".اعالم میشود11 .ا )2در صورت ب وز ه گونه ادعا یا اعت اض "پذی نده مجاازی"
به عملیات انجام شده یا صورتحساب های صادره تا مدت ی ماه از زمان صدور صورتحساب قابل استماع خواهد بود و پس از گذش .مدت ماذکور باه ملناای تأییاد "پذی ناده مجاازی" و غی قابال
اعت اض یا ادعا از سوی او تلضی خواهد شد11 .ا )3بهطور کلی ه گونه اختالف بین "دارندةکارت" و "پذی نده مجازی" اعم از اختالاات تجاری یا مالی یا اختالاات ناشی از خ یاد کااال و خادمات از
ق:یل ادعای اسخب انفساخب بشالن ملاملهب تأخی در انجام تلهداتب عیب و نضص یا کیفی .کاالب انص اف از خ ید تمام یا بخشی از کاال یا خدمات خ یداری شدهب بههیچ وجه متوجه "ش ک ".ن:اوده و
"پذی نده مجازی" مسؤول پاسخگویی میباشد11 .ا )4درصورت اوتب حج یا ورشکستگی "پذی نده مجازی" یا انتضال موضوع ق ارداد باهغیا بادون اجاازة "شا ک".ب یاا درصاورت توقیاف اماوال
"پذی نده مجازی" توسط م اجع اداری یا قضایی صالحی.دار یا محکومی .جزایی "پذی نده مجازی"ب "ش ک ".مجاز به تللیق یا اسخ این ق ارداد میباشد .درصورت اسخ ق ارداد ط:ق مادة م باوط
در این ق ارداد عمل می شود )5-11 .اگ ق ارداد حاض به عل .یکی از موج:ات مذکور درین اسخ یا منفسخ شود در صورتی که "ش ک ".طل:ی از "پذی نده مجازی" داشته باشدب میتواند نس .:به
ج :ان خسارت از ط یق م اجع قانونی اقدام نماید )6-11.در صورتی که به عل .اشکاالت انی م:لغ یا م:الغی بیشت از م:لغ واقلی به حساب "پذی نده مجازی" واریاز شاودب "پذی ناده مجاازی" باه
دلیل دریاا .مال من غی حقب ضامن م:لغ بوده و در صورت امتناع از عودت ینب در حکم غاصب خواهد بود .در صورت ب داش .عمدی و یا سهوی م:لغ واریزیب "پذی نده مجازی" متلهاد مایشاود
حداکث ظ ف  72ساع .وجه م بوط را تامین و به ش ک .عودت نماید .همچنین ش ک .و م اجع ذیصالح مجاز هستند راساً و بدون انجام هیچ تش یفانی در راع اشت:اه و ب داش .م:لغ واریازی را از
حساب "پذی نده مجازی" اقدام نماید )7-11.ا ایند راع مغای ت پس از  48ساع .از ط ف "پذی نده مجازی" قابل پیگی ی میباشد.
ماده -12الحا یه رارداد و الزامات آییننامهای
الف) تمامی مض رات م ت:ط با موضوع این ق ارداد که از ط ف بان م کزی و یا شاپ ک اعالم شودب به عنوان الحاقیه و جز الینف
کلیه ق ادادها و الحاقات ق:لی که به امضای ط این رسیده اس .ملغی االت و ااقد اعت:ار میباشد.

این ق ارداد در نظ گ اته میشود .ب) از تاریخ انلضاد این ق اردادب

ماده 13خ نسخ رارداد
این ق ارداد در تاریخ .............................................در  13ماده و در دو نسخه که ه دو حکم واحد دارند تنظیمب امضا و م:ادله شد.
نام و نام خان ادگی پذیرنده کارت

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ)

مهر/اثرانگشت و امضا

مهر و امضا

این سمت ت سط نمایندگی تکمیل میگردد.

تاریخ:

كپي نماد
اعتماد

كپي
آگهي تاسيس

كپي آخرين
تغييرات

كپي شناسنامه
صاحبان امضا

كپي كارت ملي
صاحبان امضا

كپي سند يا
اجاره نامه

اشخاص حقيقي

مهر و امضای نمایندگی:

اشخاص حقوقي

اطالعات این ا م و مدارک"پذی ندة مجازی" بشور کامل
ب رسی گ دیده و مشابق ل لیس .روب و به پیوس .ارسال
میشود .در صورت عدم ارایه نماد اعتماد ب ای پذی نده مجازی
کارتب نماینده ش ک .تجارت الکت ونی پارسیان تمامی
تلهدات را ب عهده میگی د.

مدارك ارسالی

كپي نماد
اعتماد

كپي شناسنامه
متقاضي

كپي كارت
ملي متقاضي

كپي سند يا
اجاره نامه

كپي دفترچه حساب
يا دسته چك

كپي جواز
كسب

كپي دفترچه حساب
يا دسته چك شركت

این سمت ت سط شعبه بانک معرفی کننده پذیرنده تکمیل میگردد.

كپي نماد
اعتماد

كپي
آگهي تاسيس

كپي آخرين
تغييرات

كپي شناسنامه
صاحبان امضا

كپي نماد
اعتماد

كپي شناسنامه
متقاضي

كپي كارت
ملي متقاضي

كپي سند يا
اجاره نامه

كپي دفترچه حساب
يا دسته چك

كپي جواز
كسب
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تاریخ:

اشخاص حقيقي

مهر و امضای شعبه بانک:

اشخاص حقوقي

اطالعات این ا م و مدارک"پذی ندة مجازی" بشور کامل
ب رسی گ دیده و مشابق ل لیس .روب و به پیوس .ارسال
میشود .در صورت عدم ارایه نماد اعتماد ب ای پذی نده مجازی
کارتب بان تمامی تلهدات را ب عهده میگی د.

مدارك ارسالی
كپي كارت ملي
صاحبان امضا

كپي سند يا
اجاره نامه

كپي دفترچه حساب
يا دسته چك شركت

