به نام خدا
قرارداد همکاری پذیرندگان کارت اعتباری ایرانیان

این قرارداد در تاریخ  13....../.... /....فیمابین شرکت فناوران پردیس پاسارگاد قشم (کارت اعتباری ایرانیان)
به شماره ثبت  4973و به نمایندگی و امضاء مجاز آقای ................................................به نشانی دفتر

تهران  :خیابان ولیعصر نرسیده به پل پارک وی خیابان افق پالک  24طبقه اول تلفن  021 -75181000 :كه
ً
اختصارا در این قرارداد "شركت" نامیده می شود از یک طرف و آقا /خانم  ...............................با کد ملی
........................به شماره مجوز کسب..........................به نشانی....................................................

 .................................................و شماره تماس  ........................و شماره همراه ....................... :که
ً
اختصارا در این قرارداد " پذیرنده" نامیده می شود با موضوع ذیل منعقد گردید.
ماده  -1موضوع قرارداد

الف – پذیرش اعضا کارت ایرانیان ( کارت بانکی و غیر بانکی) جهت ارائه کاال و خدمات با تخفیف و امتیاز
طبق جداول ذیل

ب  -ارائه نرم افزار مديريتي به پذیرنده براي نظارت و كنترل تمامي تراکنش های تخفیفی.
 1-1جدول تخفیف پذیرنده
نوع تخفیف

 %نقدی

%غیر نقدی

کارت بانکی
کیف پول

نکته :درصد تخفیف نقدی و امتیازی برای کارت بانکی مجزا از
کارت غیر بانکی (کیف پول) می باشد و با هم اعمال نمی شوند.
نکته  :کارمزد شرکت معادل  15درصد از تخفیف کل ( شامل
تخفیف کارت بانکی و یا کیف پول ) می باشد.
ماده  :2تعهدات طرفین

 1ـ  )2وجوه فروش سهم پذیرنده تحت شبکه بانکی بوده و براساس قوانین بانکی و شاپرک بصورت مستقیم
به حساب پذیرنده واریز می گردد .

نکته :تخفیف مشتری در پرینت دستگاه کارتخوان قابل رویت می باشد .
 ) -2-2امكان ايجاد و تعريف اعتبارات متفاوت بر روي كارت به سفارش پذیرنده (شارژ کارت غیربانکی برخی

مشتریان به مناسبت های خاص)

 )2- 3تسویه حساب ناشی از کیف پول الکترونیک (کارت غیر بانکی) هر روز ساعت  11صبح و بصورت بانکی

انجام می پذیرد.

)2-4پذیرنده موظف است که هرگونه تغییر در نحوه مدیریت و سایر عواملی را که ممکن است موجب اختالل
در ارائه خدمات مطلوب به مشتری گردد به صورت کتبی به شرکت اعالم نموده ودراسرع وقت نسبت به رفع

آن اقدام نماید.

 )2-5پذیرنده متعهد می شود با دارندگان کارت ایرانیان شایسته ترین برخورد را داشته باشد.
)2-6پذیرنده به هیچ عنوان حق دریافت وجهی به غیر از بهای کاال و خدمات مربوط به خرید با کارتهای
ایرانیان را ندارد.

 )2-7پذیرنده می پذیرد از هرگونه تخفیفات محلی و میدانی بیشتر از کارت اعتباری ایرانیان خودداری نماید.

 )2-8حداقل تعداد تراکنش شتابی برای دستگاه کارتخوان ایرانیان مطابق مقررات شرکت تحویل دهنده
دستگاه کارتخوان می باشد.

 )2-9شرکت متعهد می گردد پذیرنده را به مشترکین خود معرفی و در قسمت لیست مراکز اپلیکیشن و سایت

شرکت ایرانیان نمایش دهد.

ماده  -3مدت قرارداد

 )3-1اين قرارداد از  13....../...../.....الی  13...../...../....به مدت  ........سال معتبر بوده كه با توافق طرفين
قابل تمديد ميباشد.

 ) 3-2این قرارداد در صورت رضایت طرفین یا عدم اعالم مبنی بر اتمام حتی پس از مدت فوق بطورخودکار
تمدید میشود .

ماده  -4ضمانت حسن انجام تعهدات

به لحاظ آنکه عملک رد هریک از مجموعه های طرف قرارداد با شرکت در نتایج مورد انتظار از کل فعالیت
سیستم مکانیزه فروش کاال و خدمات تاثیر مستقیم دارد ،پذیرنده موظف است که تعهدات خود را به موجب
مفاد این قرارداد تا پایان اعتبار آن به نحو احسن به انجام رساند .بدیهی است هیچ دلیلی در خصوص عدم

ارائه خدمات موضوع قرارداد به دارندگان کارت قابل پذیرش نبوده و عدم ایفای تعهد حتی بصورت مقطعی
و کوتاه مدت مستلزم تعیین خسارت از سوی شرکت و تکلیف پذیرنده به پرداخت آن خواهدبود.
ماده  -5فسخ قرارداد

 )5-1به لحاظ آنکه مفاد این قرارداد با منافع اشخاص ثالث (استفاده کنندگان از کارتهای کارت اعتباری ایرانیان)

مرتبط است  .فسخ قرارداد بصورت یکجانبه از سوی هر یک از طرفین بدون تسویه های احتمالی مقدور

نمیباشد .

 ) 5-2اثرات قوانين دولتي آتي كه مصوب شده باشند و باعث اختالل در اين قرارداد شوند طرفين را مشمول
پرداخت خسارات نخواهند نمود.همچنین کلیه مفاد این قرارداد در زمان های فورس ماژور نظیر جنگ و بالیای

طبیعی به حالت تعلیق است .

ماده  -6تعداد نسخ و اعتبار

اين قرارداد در  2نسخه شامل 2صفحه و 6ماده در تاريخ  ......../......./.......توسط طرفين امضاء و مهر گرديد
و هر دو نسخه داراي ارزش و اعتبار يكسان است و قابل ارائه به محاكم قانوني و قضايي ميباشد.

اینجانب.....................................مدیریت فروشگاه  ...................................................با اطالع کامل
از مفاد این توافق نامه و رضایت از برداشت درصدهای تخفیف و کارمزد شرکت موضوع جدول ماده 1قرارداد
را امضا می نمایم .

نام و نام خانودگی

نام و نام خانوادگی

مهر و امضا پذیرنده

مهر و امضا شرکت

