قرارداد ارائه فروش موبایلی )(MPL

اين قسمت توسط شركت تجارت الكترونيك پارسيان تكميل ميگردد.
شماره ثبت در سيستم:
شماره قرارداد :
صنف:

شماره مشتری:
نمايندگي:

شماره سريال:
 IDفروشگاه:

شماره پايانه:
شماره پذيرندگي:

لطفاً تمام جاهای خالي را با دقت ،خوانا و به طور كامل تكميل نماييد.
ماده -1طرفين قرارداد
طرف اول  :شركت تجارت الكترونيك پارسيان (سهامي عام) به شماره مجوز /5517ص 95/از بانك مركزی ج.ا.ا مورخ  95/55/5به نشاني تهران،
بلوار آفريقا ،كوچه سلطاني ،شماره  ،8شركت تجارت الكترونيك پارسيان ،كه از اين پس در اين قرارداد "شركت" ناميده ميشود.
طرف دوم  :به شرح ذيل كه از اين پس در اين قرارداد "پذيرنده مجازی كارت" ناميده ميشود از سوی ديگر و مستنداً به ماده ده قانون مدني و
مفاد آن به شرح زير نسبت به طرفين آن الزم االجرا گرديد:
چنانچه جز پذيرندگان شركت مي باشيد اين قسمت را تكميل نماييد.

كدملي:
نام فروشگاه:

نام و نام خانوادگي:
شماره پايانه:

چنانچه جز پذيرندگان شركت نمي باشيد مشخصات شخصي/شركتي خود را در كادر ذيل تكميل نماييد.

شماره شناسنامه:
تلفن ثابت:

شماره ملي:
محل تولد:
نشاني پستي:
كد شامد:
پست الكترونيك:
شماره حساب برای تسويه وجوه:
نوع حساب:
نام شعبه:

IR

شماره شبا:

اشخاص حقوقي
زمينه فعاليت:
شركت:
شناسه ملي:
محل ثبت:
محدوده جغرافيايي تحويل و عرضه كاال و خدمات:
كد اقتصادی:
كدپستي:
نام نرم افزار:
شماره ملي:
مدير عامل:
محل تولد:
تاريخ تولد:
شماره حساب شركت برای تسويه وجوه:
نام شعبه:
كد شعبه

شماره ثبت:
نشاني پستي:
تلفن ثابت:
پست الكترونيك:
شماره شناسنامه:
شماره تلفن همراه:
نام صاحب حساب:
نوع حساب:

تاريخ ثبت:

نام پدر:
نام بانك پذيرنده مجازی كارت:
IR

شماره شبا:
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اشخاص حقيقي
نام خانوادگي:
نام :
تاريخ تولد:
نام پدر:
كدپستي:
تلفن همراه:
محدوده جغرافيايي تحويل و عرضه كاال و خدمات:
نام نرم افزار:
زمينه فعاليت:
كد شعبه:
نام بانك پذيرنده مجازی كارت:
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مشخصات رابط فني :
نام و نام خانوادگي:

تلفن همراه:

تلفن ثابت:
Email:

سمت:
Android Package name:

ماده -2تعاریف
اصطالحات بكاررفته در اين قرارداد ،به معنای تعريف شده در اين بند خواهند بود مگر اينكه به معنای ديگری تصريح شده باشد2:ـ )1منظـور از
"كارت" ،كارتهای الكترونيكي است كه طبق مقررات و شرايط پيشبينيشده ،امكان خريد كاال و خدمات از "پذيرنده مجازی كارت" را برای دارندة آن
فراهم مينمايد2.ـ" )2دارندةكارت" عبارت از هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه "كارت" در اختيار او قرار دارد و از حق استفاده از "كارت"
مطابق شرايط توافق شده برخوردار ميباشد2.ـ" )3پذيرندة مجازی كارت" يا "پذيرنده مجازی" عبارت از هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه
مشخصات وی بهعنوان طرف" مراكز فروش موبايلي( ")MPLبا "شركت" ذكرشده است2.ـ" )4كارتخوان مجازی" عبارت است از شماره منحصر به
فردی كه به فروشگاه مجازی اختصاص مي يابد و امكان فروش كاال يا خدمات از طريق كتابخانه پرداخت موبايلي شركت برای “پذيرنده مجازی كارت”
را فراهم ميكند2.ـ" )5رمز دوم كارت" يا "رمز اينترنتي" ،شمارة منحصر بهفرد و محرمانهای است كه برای استفاده از "كارت" در اختيار
"دارندةكارت" قرار ميگيرد2 .ـ )6منظـور از "دروازه پرداخت موبايلي( ")MPLيك امكان موبايلي برای پرداخت است كه امكان فروش كاال يا
خدمات از طريق "كارت" را برای “پذيرنده مجازی كارت” فراهم ميسازد.

برقراری امكان پرداخت مبتني بر كتابخانه موبايلي شركت) (MPLجهت "پذيرش مجازی كارت" توسط "پذيرنده مجازی كارت" برای پرداخت وجوه
كاال/خدمات دريافت شده توسط "دارندةكارت" به حساب "پذيرنده مجازی كارت"".شركت" متعهد ميشود معـادل مبـالخ خريـد موفـق از طريـق "
دروازه پرداخت موبايلي ( ")MPLكه به رايانه مركزی "شركت" منتقل ،ثبت و تاييد ميشود را به ترتيب پيش بيني شده در اين قرارداد به " پذيرنده
مجازی كارت" پرداخت نمايد.
ماده -4مدت قرارداد
مدت اين قرارداد از تاريخ انعقاد آن پنج سال شمسي است و در صورتي كه در اين مدت به هر علت فسخ يا منفسخ نشده باشد و يا هيچ يك از
طرفين كتباً عدم تمايل خود بر تمديد اين قرارداد را اعالم نكرده باشد به طور خودكار برای مدت های مشابه تمديد خواهد شد.
ماده -5نحوه تسویه حساب
"شركت" متعهد است تراكنشهای انجام شده را برای شركت "شاپرک" ارسال تا در سيكلهای تسويه پايا ،وجوه حاصل از فـروش توسـط "پذيرنـده
مجازی كارت" را پس از كسر كارمزد به "بانك پذيرندة مجازی كارت " ارسال تا به حساب "پذيرنده مجازی كارت" با شماره شبا مندرج در مـاده 5
كه از سوی "پذيرنده مجازی كارت" به "شركت" اعالم شده واريز نمايد.ميزان كارمزد دريافتي از "پذيرنده مجازی كارت" به ازای هر تراكنش موفـق
معادل كارمزدهای رسمي اعالم شده از سوی بانك مركزی جمهوری اسالمي ايران و شركت شاپرک خواهد بود".شاپرک" به ازای ارايه خدمات شـبكه
پرداخت ،معادل كارمزد مزبور ،از مبلخ كل فروش كسر و باقيماندة آن را برای واريز به حساب معرفيشده توسط " پذيرندة مجازی كارت " بـه "بانـك
پذيرنده مجازی كارت" اعالم خواهد كرد.
تبصره :مسؤوليت عدم واريز وجه به دليل مشكالت حساب بانكي نظير انسداد ،نامعتبر بودن يا موارد قانوني بر عهده "پذيرنده مجازی كارت" مي باشد.

ماده -6تعهدات "شرکت"
)1-6پرداخت وجوه حاصل از فروش توسط "پذيرنده مجازی كارت" كه به صورت تراكنش الكترونيكي به شبكه و سيستم مركزی "شركت" منتقل
و ثبت گرديده ،براساس صورتحساب صادره "شركت" و پس از كسر كارمزد ،طبق ضوابط شاپرک و مطابق با سيكلهای واريزی پايا صورت خواهد
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ماده -3موضوع قرارداد

قرارداد ارائه فروش موبایلی )(MPL
گرفت .بديهي است زمان واريز وجوه پايايي ،وابسته به بانك “پذيرنده مجازی كارت” ميباشد ،كه به حساب اعالم شده ،از سوی " پذيرنده مجازی
كارت" واريز ميشود6 .ـ )2مشخصات "كارت"هايي كه بههر علت (سرقت ،مفقود شدن ،سوء استفاده ،كالهبرداری ،شبيهسازی ،پايان مدت اعتبار،
ابطال ،درخواست غيرفعالسازی توسط "دارندةكارت" و امثالهم) از نظر "شركت" معتبر نمي باشند ،درشبكة رايانهای وارد شده و از درجه اعتبار
ساقط خواهند شد6 .ـ" )3شركت" متعهد است در مواعد توافقشده در قرارداد "صورتحساب" "پذيرنده مجازی كارت" را صادر و برای وی ارسال
نمايد" .صورتحساب" صادره حاوی (الف) تاريخ و مبلخ خريدهای انجامشده از طريق "فروشگاه مجازی"؛ (ب) وجوه قابل كسر احتمالي؛ (ج) مبالغي
كه به حساب "پذيرنده مجازی كارت" واريز شده ،خواهد بود" )4-6 .شركت" متعهد است كليه خدمات پشتيباني خود را كه توسط "پذيرنده
مجازی كارت" به شركت اعالم ميگردد حداكثر ظرف مدت  77ساعت كاری تعيين تكليف نمايد  )5-6اطالع رساني به "پذيرنده مجازی كارت"
فقط از طريق آدرس پست الكترونيكي  info@pecomco.comو يا از طريق پيام كوتاه با سر خط  000000003صورت خواهد پذيرفت.
ماده -7تعهدات "پذیرنده مجازی کارت"
7ـ" )0پذيرنده مجازی كارت" متعهد ميشود موضوع پذيرش "كارت" را در فروشگاه مجازی خود از طريق لوگويي كه از طرف "شركت" دريافت
خواهد كرد به نحوی كه برای هر خريداری قابل شناسايي باشد اعالم نمايد7 .ـ" )2پذيرنده مجازی كارت" متعهد ميشود آموزشهای الزم
درخصـوص نحوة پذيرش "كارت" را به كاربران خود ارايه نمايد7 .ـ" )3پذيرندة مجازی كارت" متعهد ميشود صرفاً برای خريدهايي كه حقيقتاً
انجام ميشوند "كارت" را بپذيرد و از هرگونه معامله صوری با "كارت" پرهيز نمايد .در غير اينصورت مسؤوليت قانوني با "پذيرندة مجازی كارت"
ميباشد و مشمول پيگيری قوانين جاری خواهد شد7.ـ")4پذيرندة مجازی كارت" بعد از تأييد تراكنشها كليه مسؤوليتهای مربوط را بر عهده
خواهد گرفت7 .ـ")5پذيرندة مجازی كارت" مسؤول هرگونه سوء استفاده احتمالي كه قابل انتساب به وی يا كاركنان تحت امر او باشد شناخته
در پايگاه داده و رفع مغايرت با "شركت" ميباشد 7ـ" )7پذيرندة مجازی كارت" ميبايست برای رفع هرگونه مغايرت احتمالي اطالعات ثبت شده
تراكنش های الكترونيكي را در پايگاه داده تا زمان تسويه نهايي نزد خود نگهداری نمايد)8-7.درصورت عدم رعايت مفاد بند (7ـ )7از سوی
"پذيرنده مجازی كارت" اسناد ارايه شده از طرف "شركت" مدرک عمل قرار خواهد گرفت7.ـ")9پذيرندة مجازی كارت" مجاز به انتقال موضوع
اين قرارداد بهغير نيست مگر با اجازة كتبي "شركت" در صورت بروز هرگونه اختالف بين امضا كننده قرارداد با ساير افراد و هر كسي كه در اين
خصوص ادعايي داشته باشد ،كليه مسؤوليت های ناشي از اختالف مذكور مستقيماً بر عهده امضا كننده قرارداد بوده و "شركت" هيچگونه تعهد يا
مسؤوليتي نخواهد داشت")01-7.پذيرندگان مجازی كارت" ،مجاز به استفاده از كارتهای الكترونيكي خود و پرسنل زيرمجموعه ،در فروشگاه
مجازی خود نميباشند")00-7 .پذيرنده مجازی كارت" مي پذيرد به هيچ عنوان مجاز به دريافت مبلخ اضافي بابت تأمين هزينه كارمزد پرداختي
خود از دارنده كارت نمي باشد و كليه كارمزدها طبق مقررات شاپرک محاسبه ميشود .در صورت تغيير جداول كارمزدی از سوی شاپرک "پذيرندة
مجازی كارت" حق اعتراضي نخواهد داشت)02-7 .در صورت فسخ قرارداد از سوی "پذيرنده مجازی كارت" ،دريافت خدمات از ساير شركت های
ارائه دهنده خدمات پرداخت منوط به تسويه حساب كامل قرارداد منعقده ميباشد" )03-7 .پذيرنده مجازی كارت" تمامي مقررات اعالمي يا
اصالحي بانك مركزی و يا شاپرک را ميپذيرد .بديهي است اين مقررات نافذ بر مقررات شركت خواهد بود" )04-7 .پذيرندة مجازی كارت" ملزم به
ارايه شماره پيگيری به دارنده پس از انجام تراكنش ميباشد")05-7 .پذيرندة مجازی كارت" متعهد ميشود چنانچه به اشتباه در اثر اختالل
سيستمي ،وجهي به صورت اضافي به حساب وی واريز شود و آن را برداشت نمايد و موظف است حداكثر ظرف  70ساعت وجه مربوط را تأمين
نمايد .در صورت عدم عودت وجه "شركت" ،مجاز مي باشد از تمامي روش های ممكن نسبت به كسر وجه از "پذيرنده مجازی كارت" و عودت به
حساب "دارنده كارت" اقدام نمايد")06-7.پذيرندة مجازی كارت" ملزم به اعالم هرگونه تغييرشغل يا صنف ،تغيير آدرس و شماره تلفن و كليه
اطالعات هويتي و صنفي خود بوده و كليه مسؤول يت ها در صورت اهمال در اعالم موارد مذكور بر عهده "پذيرندة مجازی كارت" ميباشد)07–7.
“پذيرنده مجازی كارت” ملزم به عدم افشای اطالعات محرمانه خود مانند اطالعات ارسالي از شركت ،اطالعات حساب و اطالعات كارت متصل به
حساب ،به پشتيبان و اشخاص ثالث ميباشد" )08–7.پذيرندة مجازی كارت" متعهد مي شود به تمامي قوانين تجارت الكترونيك كشور و مقررات
عمومي و الزامات اين حوزه كه از سوی بانك مركزی جمهوری اسالمي ايران و شركت شاپرک وضع شده است ،پايبند باشد")09–7.پذيرندة مجازی
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خواهد شد7 .ـ)6در صورت بروز هرگونه مغايرت در مقدار يا تعداد فروشهای انجام شده"،پذيرندة مجازی كارت" مسؤول ارايه مستندات ثبت شده
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كارت" متعهد مي شود ،هيچگونه اطالعات حساس دارنده كارت را از طريق نرم افزار و ديگر ابزارهای خود از دارندگان كارت دريافت نكند)21-7.
"پذيرندة مجازی كارت" متعهد مي شود امنيت نرم افزار خود را تامين نمايد به نحوی كه از بروز هر گونه سوء استفاده احتمالي جلوگيری شود-7.
" )75پذيرندة مجازی كارت" متعهد مي گردد به تمامي قوانين تجارت الكترونيك كشور و مقررات عمومي و الزامات اين حوزه كه از سوی بانك
مركزی جمهوری اسالمي ايران و شركت شاپرک وضع شده است ،پايبند باشد")22-7.پذيرنده مجازی كارت" متعهد ميشود كه هيچگونه اطالعات
حساس دارنده كارت از قبيل شماره كارت و "رمز دوم كارت" را راساً از دارندگان كارت دريافت ننمايد و از هرگونه تالش در جهت ذخيره و يا
دسترسي به اين اطالعات اكيداً پرهيز نمايد")23-7.پذيرندة مجازی كارت" متعهد مي شود در صورت رخداد موارد امنيتي در نرم افزار ،بالفاصله
موارد را به "شركت" اعالم نمايد تا " شركت" نسبت به غيرفعال سازی (كد پذيرندگي) اقدام كند" )24-7.پذيرندة مجازی كارت" متعهد مي شود
شماره پشتيباني و شماره امداد مشتريان را در وب سايت خود درج نمايد")25-7.پذيرندة مجازی كارت" متعهد مي شود از "دروازه پرداخت
موبايلي( ")MPLبرای كسب و كاری غير از صنف ثبت شده در اين قرارداد استفاده ننموده و پيش از هرگونه تغيير در خدمات /كاالهای عرضه شده
در نرم افزار مراتب را كتبا به شركت اطالع رساني نمايد")26-7 .پذيرندة مجازی كارت" متعهد مي شود به مشتری در تراكنش هايي كه ارائه رسيد،
طبق مقررا ت و الزامات شاپرک ،الزامي اعالم شده است ،رسيد ارائه نمايد")27-7پذيرندة مجازی كارت" متعهد مي شود از تغيير مالكيت نرم افزار
و يا نام تجاری و لوگوی نرم افزار بدون رعايت مقررات والزامات شاپرک و يا مفاد توافق با شركت ،خودداری نمايد و پيش از به كارگيری سامانه
پرداخت موبايلي در نرم افزارهايي كه در مقطع انعقاد اين قرارداد اسامي و مشخصات آنها را به شركت اعالم ننموده است ،كتبا مراتب را به منظور
بررسي و تاييد اعالم و پس از موافقت شركت نسبت به فعالسازی "دروازه پرداخت موبايلي(")MPLاقدام نمايد")28-7.پذيرندة مجازی كارت"
از دستكاری عمدی و ايجاد اختالل در فرايند اجرای تراكنش خودداری نمايد")31-7 .پذيرندة مجازی كارت" متعهد مي شود از ذخيره و يا
استفاده از اطالعات محرمانه دارندگان كارت خودداری نمايد")31-7.پذيرندة مجازی كارت" متعهد مي شود از هرگونه تالش به منظور نفوذ به
سامانه های پرداخت الكترونيكي كشور خودداری نمايد")32-7 .پذيرندة مجازی كارت" متعهد مي شود از هر گونه تالش كه منجر به سلب اعتماد
دارندگان كارت از نظام پرداخت الكترونيكي كشور مي شود ،خودداری نمايد")33-7.پذيرندة مجازی كارت" متعهد مي شود از جعل يا ارائه اطالعات
ساختگي در حوزه پرداخت الكترونيكي خودداری نمايد")34-7.پذيرندة مجازی كارت" متعهد مي شود از هرگونه اقدامي كه منجر به صدور دستور
برخورد با "پذيرنده مجازی كارت" توسط مراجع قضايي ،انتظامي يا امنيتي در رابطه با تخلفات حوزه ی پرداخت الكترونيك شود ،خودداری نمايد.
")35-7پذيرندة مجازی كارت" متعهد مي شود از انجام اعمال مرتبط با سوءاستفاده مالي و پولشويي يا ايجاد اختالل در حوزه پولي وبانكي كشور
در صورت اعالم مراجع قانوني خودداری نمايد")36-7 .پذيرندة مجازی كارت" متعهد مي شود از انجام فعاليت هايي كه منجر به اختالل در جريان
نقدينگي كه خارج از چارچوب های مجاز و در صورت اعالم مراجع قانوني خودداری نمايد")37-7.پذيرندة مجازی كارت" با امضای اين قرارداد و
پيوست های آن اذعان مي دارد كه مالك كليه حقوق مادی و معنوی نرم افزار های موضوع اين قرارداد بوده و مسؤوليت هرگونه تغيير در اين شرايط،
اعالن غير صحيح به شركت و يا شكايت افراد ثالث در اين خصوص به طور كامل بر عهده پذيرنده مجازی كارت مي باشد" )38-7.پذيرندة مجازی
كارت" حق هيچ گونه تغيير در "دروازه پرداخت موبايلي(")MPLشركت را ندارد" )39-7.پذيرندة مجازی كارت" متعهد مي گردد كد شامد و
مجوز پروانه انتشار نرم افزار را به شركت ارائه نمايد")41-7 .پذيرنده مجازی كارت" متعهد ميشود در زمان انعقاد قرارداد مدارک مربوط به كسب
و كار و مدارک هويتي خود ،مانند جواز كسب ،كارت ملي و يا شناسه ملي و نظاير آن را به شركت ارايه نمايد" )41-7 .پذيرندة مجازی كارت"
متعهد ميشود كه انجام امور توافق شده در اين قرارداد بر اثر فعاليت هايي كه در چارچوب اين قرارداد و خارج از آن توسط وی به انجام ميرسد ،به
طور مستقيم يا غير مستقيم به اعتبار و جايگاه شركت لطمه و خدشه ای وارد ننمايد .و شخصاً مسؤل بوده و خسارت های ناشي از آن ،از صورتحساب
های "پذيرنده مجازی كارت" كسر خواهد شد .همچنين شركت در اين خصوص حق هرگونه اقدام و پيگيری قانوني را برای خود محفوظ ميدارد-7.
 )42اتباع خارجي كه "پذيرنده مجازی كارت" مي باشند ،موظفند اجازه اقامت خود را تمديد و مدارک مربوط را به "شركت" ارايه دهند ،بديهي
است در صورتيكه تاريخ اعتبار گذرنامه ايشان به اتمام رسيده باشد "شركت" مجاز به فسخ قرارداد في مابين ميباشد" )43-7.پذيرنده مجازی
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متعهد مي شود از ارسال تراكنش های نامعتبر ،شبيه سازی شده ،يا شكسته شده ،خودداری نمايد")22-7 .پذيرندة مجازی كارت" متعهد مي شود

قرارداد ارائه فروش موبایلی )(MPL
كارت" اقرار مينمايد از تخلفاتي كه منجر به ورود نام ايشان در ليست پذيرندگان پرخطر ميشود ،آگاهي كامل داشته و متعهد ميشود از ارتكاب به
آن اجتناب نمايد .مواردی كه منجر به خدشه دار شدن سوابق پذيرندگان مجازی كارت و درج نام آن ها در فهرست پذيرندگان پرخطر مي شود
شامل موارد زير مي باشد -5 :بهره برداری از ابزار پذيرش در حوزه ی خدمات غيرمجاز و معامالت صوری-7.فروش كاال يا ارائه خدمات مغاير با
قوانين جمهوری اسالمي ايران-3 .نقض نگهداری مسؤوالنه از ابزار پذيرش -4مفقود نمودن يا ايراد ضررو زيان به تجهيزات پرداخت الكترونيك -1
اعمال تغييرات بر روی ابزار پذيرش توسط هر شخصي به جز پشتيبان رسمي شركت ارائه دهنده خدمات پرداخت  -6عدم اعالم جابه جای ابزار
پذيرش به شركت ارائه دهنده خدمات پرداخت -7دور نگه داشتن ابزار پذيرش از دسترس دارنده كارت و يا مانيتور كردن صفحه كليد ابزار
پذيرش -8عدم رعايت حريم دارنده كارت در هنگام ورود رمز روی "دروازه پرداخت موبايلي ( ")MPLو يا پرسيدن رمز مشتری -9.عدم اعالم
بالفاصله رخداد موارد امنيتي مانند هك شدن سايت"پذيرنده مجازی كارت" ،به شركت ارائه دهنده خدمات پرداخت-51.دريافت اطالعات حساس
دارنده كارت بابت پرداخت وجه از طريق "دروازه پرداخت موبايلي ( -57.")MPLعدم ارائه رسيد به مشتری-53.عدم همكاری در عودت وجوه اضافي
واريز شده به حساب "پذيرندة مجازی كارت" -54.عدم ارائه اطالعات صحيح و معتبر از هويت ،صنف و كسب و كار،آدرس و شماره تلفن -51.عدم
اطالع رساني به شركت ارائه دهنده خدمات پرداخت در صورت تغيير در صنف ،آدرس و ساير اطالعات ارائه شده" )44-7 .پذيرنده مجازی كارت"
با اطالع از ضوابط شبكه پرداخت ،اعالم رضايت نمود متعاقب صدور دستور قضايي و يا در صورت احراز هر قسم بهره برداری غير مجاز توسط
"شركت" و يا "شركت" شاپرک ،ضمن درج نام متخلف در ليست سياه ،ارائه كليه خدمات پرداخت الكترونيك به ايشان از جانب كليه شركت ارائه
كننده خدمات پرداخت تعليق گردد )45-7.شركت شاپرک مجاز خواهد بود ضمن رصد مستمر و هوشمند تبادالت صورت پذيرفته ،در صورت
مواجهه با الگوهای مشكوک و غير متعارف در تراكنشهای هريك از پذيرندگان مجازی كارت در تمامي بسترهای ارائه خدمت ،نسبت به تعليق
شبكه پرداخت الكترونيك كشور ،اقدام نمايد.
ماده  -8حل اختالف
هرگونه اختالف كه بين "شركت" و "پذيرنده مجازی كارت" پيش آيد اعم از اينكه مربوط به اجرای موضوع قرارداد يا تفسير با تعبير مفاد آن باشد،
موضوع اختالف در ابتدا از طريق مذاكره فيمابين حل و فصل خواهد شد .درصورتيكه اختالف تا يك هفته مرتفع نگرديد طرفين مي توانند از طريق
مراجع قضايي اقدام نمايند.
ماده  -2فورس ماژور
اين قرارداد تابع قوانين عمومي فورس ماژو ر بوده و هركدام از طرفين كه فورس ماژور به آنها واقع شود طي  7روز بايد موضوع را بصورت مكتوب و
رسمي به طرف مقابل اعالم نمايد .درصورتيكه فورس ماژور بيش از دوماه به طول انجامد هركدام از طرفين ميتوانند قرارداد را بصورت يكطرفه فسخ
و تسويه حساب نمايد .بديهي است هيچ كدام از طرفين در طول فورس ماژور نميتوانند درخواست جريمه يا خسارت نمايند.
ماده  -11فسخ قرارداد
هر يك از طرفين ميتواند با اعالم كتبي قبلي يك ماهه به قرارداد خاتمه دهد و "شركت" نيز نسبت به تسويه حساب با " پذيرنده مجازی كارت"
اقدام خواهد نمود .چنانچه "پذيرنده مجازی كارت" از امكاناتي كه در اختيار وی قرار داده شده به هر نحو سوء استفاده نمايد و يا چنانچه به تعهدات
خود در اين قرارداد عمل ننمايد  ،شركت حق و اختيار دارد بدون ن ياز به اطالع قبلي به صورت يك طرفه نسبت به فسخ اقدام و "پذيرنده مجازی
كارت" حق هيچ گونه اعتراضي را در اين خصوص از خود سلب و ساقط نمود.
ماده  -11نحوۀ رفع مغایرت
00ـ )0در صورتي كه مشخص شود مبالخ ثبت شده در پايگاه داده "پذيرندة مجازی كارت" كمتر يا بيشتر از مبالخ واقعي خريد انجام شده توسط
"دارنده كارت" باشد "پذيرندة مجازی كارت" مي بايست مدارک ومستندات خود را ارايه نموده و در صورت عدم توافق مبنای محاسبه ميزان خريدی
خواهد بود كه توسط "شركت" اعالم ميشود00 .ـ )2در صورت بروز هرگونه ادعا يا اعتراض "پذيرندة مجازی كارت" به عمليات انجام شده يا
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"دروازه پرداخت موبايلي("،")MPLپذيرنده مجازی كارت" تا موعد اتمام بررسي و حصول اطمينان از صحت و انطباق عملكرد با الزامات و مقررات

قرارداد ارائه فروش موبایلی )(MPL
صورتحساب های صادره تا مدت يك ماه از زمان صدور صورتحساب قابل استماع خواهد بود و پس از گذشت مدت مذكور به معنای تأييد "پذيرنده
مجازی كارت" و غيرقابل اعتراض يا ادعا از سوی او تلقي خواهد شد00 .ـ )3بهطور كلي هرگونه اختالف بين "دارندةكارت" و "پذيرنده مجازی
كارت" اعم از اختالفات تجاری يا مالي يا اختالفات ناشي از خريد كاال و خدمات از قبيل ادعای فسخ ،انفساخ ،بطالن معامله ،تأخير در انجام تعهدات،
عيب و نقص يا كيفيت كاال ،انصراف از خريد تمام يا بخشي از كاال يا خدمات خريداری شده ،بههيچ وجه متوجه "شركت" نبوده و "پذيرندة مجازی
كارت" مسؤول پاسخگويي ميباشد00 .ـ )4درصورت فوت ،حجر يا ورشكستگي "پذيرنده مجازی كارت" يا انتقال موضوع قرارداد بهغير بدون اجازة
"شركت" ،يا درصورت توقيف اموال "پذيرنده مجازی كارت" توسط مراجع اداری يا قضايي صالحيتدار يا محكوميت جزايي "پذيرنده مجازی
كارت"" ،شركت" مجاز به تعليق يا فسخ اين قرارداد ميباش د .درصورت فسخ قرارداد طبق مادة مربوط در اين قرارداد عمل مي شود )5-00.اگر
قرارداد حاضر به علت يكي از موجبات مذكور درآن فسخ يا منفسخ شود در صورتي كه "شركت" طلبي از "پذيرنده مجازی كارت" داشته باشد ،مي-
تواند نسبت به جبران خسارت از طريق مراجع قانوني اقدام نمايد00 .ـ )6چنانچه قرارداد حاضر به علت يكي از موجبات مذكور در آن ،فسخ يا
منفسخ شود "پذيرنده مجازی كارت" نميتواند مدعي خسارت از اين حيث گردد )7-00 .چناچه مبلغي منغيرالحق به حساب "پذيرندة مجازی
كارت" واريز شود "شركت" مجاز است بدون هيچ تشريفاتي مبلخ واريزی را از حساب "پذيرندة مجازی كارت" برداشت نمايد )8-00.فرايند رفع
مغايرت پس از  83ساعت از طرف "پذيرندة مجازی كارت" قابل پيگيری ميباشد.
ماده  -12نشانی طرفين قرارداد
طرفين موظفند در صورت هرگونه تغيير در نشاني خود مراتب را ظرف يك هفته به اطالع طرف ديگر برساند.
ماده  -13نسخ قرارداد
اين قرارداد در تاريخ  ..........................................در  53ماده و  5تبصره در دو نسخه كه هر دو حكم واحد را دارند تنظيم و امضا شد.
شرکت تجارت الکترونيک پارسيان(تاپ)

نام و نام خانوادگي متقاضي

تاریخ و امضا

تاریخ و امضا
(مهر و امضای صاحبان مجاز برای پذيرندگان حقوقي/امضا برای پذيرندگان حقيقي)
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نشاني طرفين قرارداد به ترتيب مندرج در ابتدای اين قرارداد ميباشد و هرگونه مكاتبه با نشاني های مذكور به منزله ابالغ رسمي و قانوني است.

(مهر و امضاي صاحبان امضاي مجاز براي پذيرندگان حقوقي) (امضا براي پذيرندگان حقيقي)

اشخاص حقيقي

مهر و امضای مدير نمايندگي:
تاريخ:

اشخاص حقوقي

عام)
(سهامي
پذيرنده مجازی كارت"
مدارک "
اطالعات اين فرم و
بطور كامل بررسي گرديده و مطابق چك ليست
روبرو به پيوست ارسال ميشود.

مدارك ارسالي
كپي
آگهي تاسيس

كپي آخرين
تغييرات

كپي شناسنامه
صاحبان امضا

كپي كارت ملي
صاحبان امضا

اصل چک يا
سفته ضمانت

كپي دفترچه حساب
يا دسته چک شركت

كد
شامد

مدارک مالکيت
نرم افزار

كپي سند يا
اجاره نامه

كپي جواز
كسب

كپي شناسنامه
متقاضي

كپي كارت ملي
متقاضي

اصل چک يا
سفته ضمانت

كپي دفترچه حساب
يا دسته چک شركت

كد
شامد

مدارک مالکيت
نرم افزار
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كپي سند يا
اجاره نامه

