قرارداد مراكز فروش مجازي
اين قسمت توسط شركت تجارت الكترونيك پارسيان تكميل ميگردد.
شماره پايانه:
شماره مشتري:
شماره قرارداد :
شماره پذيرندگي:
نمايندگي:
صنف:

شماره ثبت در سيستم:
شماره سريال:
IDفروشگاه:

لطفاً به جز ماده  4تمام جاهاي خالي را با دقت ،خوانا و به طور كامل تكميل نماييد.
طرفين قرارداد
طرف اول  :شركت تجارت الكترونيك پارسيان (سهامي عام) به شماره مجوز /5519ص 75/از بانك مركزي ج.ا.ا مورخ  75/55/5به 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 مجازي كارت" ناميده ميشود از سوي ديگر و مستنداً به ماده ده قانون مدني و مفاد آن به
شرح زير نسبت به طرفين آن الزم االجرا گرديد:

اشخاص حقوقي
شركت:
محل ثبت:

زمينه فعاليت سايت:
شناسه ملي:

كدپستي:
نشاني سايت:
شماره ملي:
مدير عامل:
محل تولد:
تاريخ تولد:
شماره حساب شركت براي تسويه وجوه:
نام شعبه:
كد شعبه
شماره شبا:

تاريخ ثبت:

شماره ثبت:
نشاني پستي:
محدوده جغرافيايي تحويل و عرضه كاال و خدمات :

تلفن ثابت:

پست الكترونيك:
شماره شناسنامه:
شماره تلفن همراه:
نام صاحب حساب:
نوع حساب:

نام پدر:
نام بانك:
IR
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اشخاص حقيقي
نام :
نام پدر:
تلفن همراه:
نشاني سايت:
زمينه فعاليت سايت:
نام بانك :
شماره شبا:

نام خانوادگي:
تاريخ تولد:
كدپستي:

كد شعبه:

شماره شناسنامه:
تلفن ثابت:

شماره ملي:
محل تولد:
نشاني پستي:
محدوده جغرافيايي تحويل و عرضه كاال و خدمات :
پست الكترونيك:
شماره حساب براي تسويه وجوه:
نوع حساب:
نام شعبه:

IR

مشخصات رابط فني سايت
نام و نام خانوادگي:
Email:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:
:IP Default Server

سمت:

ماده -1موضوع قرارداد
موضوع اين قرارداد عبارتست از پذيرش "مجازي كارت" توسط "پذيرنده مجازي كارت" تا با توجه به فعاليت شغلي خود" ،كارت" را براي خريد كاال
يا خدمات و بجاي پرداخت وجه نقد بپذيرد" .شركت" متعهد ميشود معادل مبالغ خريد از طريق "دروازه پرداخت خود " كه به رايانه مركزي "شركت" منتقل،
نمایندگی ها

قرارداد مراكز فروش مجازي
ثبت و تاييد ميشود را به ترتيب پيش بيني شده در اين قرارداد به " پذيرنده مجازي كارت " پرداخت نمايد .تعداد كارتخوان مجازي قابل تخصيص  5دستگاه
ميباشد.
ماده -2مدت قرارداد
مدت اين قرارداد از تاريخ انعقاد آن يك سال شمسي است و در صورتي كه در اين مدت به هر علت فسخ يا منفسخ نشده يا پايان نگرفته باشد و يا
هيچ يك از طرفين كتباً عدم تمايل خود بر تمديد اين قرارداد را اعالم نكرده باشد به طور خودكار براي مدت هاي مشابه تمديد خواهد شد.
ماده -3نحوه تسويه حساب
پرداخت وجوه حاصل از فروش توسط "پذيرنده مجازي كارت" را كه به صورت تراكنش الكترونيكي به شبكه و سيستم مركزي "شركت" منتقل و
ثبت گرديده ،براساس صورتحساب صادره شركت و پس از كسر كارمزد ،طبق ضوابط شاپرك و مطابق با سيكلهاي واريزي پايا صورت خواهد گرفت .بديهي
است زمان واريز وجوه پايايي وابسته به بانك “پذيرنده مجازي كارت” ميباشد ،كه به حساب فوق الذكر واريز ميشود.
ماده -4شرايط
الف) "شركت" به ازاي ارايه خدمات شبكه كارت و خدمات دروازه پرداخت خود معادل  .......درصد از مبلغ كل فروش را كسر و باقيمانده آن را طبق
ماده  3به حساب معرفي شده توسط " پذيرنده مجازي كارت " واريز خواهد كرد.الزم بذكر است سقف تراكنش مجاز با توجه به نوع فعاليتهاي اين سايت مبلغ
 ......ريال در نظر گرفته شده است.
ب) ساير شرايط اين قرارداد به ترتيبي است كه در فرم شرايط عمومي قرارداد مراكز فروش مجازي ذكر گرديده و مفاد آن جزء الينفك اين قرارداد
محسوب ميشود.
ماده  -5فسخ قرارداد
هر يك از طرفين ميتواند با اعالم كتبي قبلي يك ماهه به طرف مقابل به قرارداد خاتمه دهد و "شركت" نيز نسبت به تسويه حساب با " پذيرنده مجازي
كارت" اقدام خواهد نمود.
ماده  -6نشاني طرفين قرارداد
نشاني طرفين قرارداد به ترتيب مندرج در ابتداي اين قرارداد ميباشد و هرگونه مكاتبه با نشانيهاي مذكور به منزله ابالغ رسمي و قانوني است .طرفين موظفند
در صورت هرگونه تغيير در نشاني خود مراتب را ظرف يك هفته به اطالع طرف ديگر برساند.
ماده  -7نسخ قرارداد
اين قرارداد در تاريخ  ..........................................در  9ماده و در دو نسخه كه هر دو حكم واحد را دارند تنظيم ،امضا و مبادله شد.
نام و نام خانوادگي متقاضي
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شرکت تجارت الکترونيک پارسيان(تاپ)
تاریخ و امضا

تاریخ و امضا
(مهر و امضای صاحبان مجاز برای پذيرندگان حقوقي/امضا برای پذيرندگان حقیقي)

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

اين قسمت توسط نمايندگي تكميل ميگردد.

نمایندگی ها

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 مدير نمايندگي:
تاريخ:

اشخاص حقوقي

مدارك پذيرنده بطور كامل بررسي گرديده و مطابق چك
اطالعات اين
فرم وعام)
(سهامي
لیست روبرو به پیوست ارسال ميشود .در صورت عدم ارايه نماد اعتماد برای
پذيرنده مجازی كارت نماينده شركت تجارت الكترونیك پارسیان تمامي
تعهدات را برعهده ميگیرد.

مدارك ارسالي

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

