قرارداد همکاری نمایندگان و عاملین فروش کارت اعتباری ایرانیان
اين قرارداد فی مابین شرکت فناوران پردیس پاسارگاد قشم(کارت اعتباری ایرانیان) به شماره ثبت  3794و شماره ثبت ملی
 43773749349به نمایندگی امیر سلیمانی به عنوان مدیرعامل به دفتر هماهنگی تهران :خیابان ولیعصر نرسیده به پل پارک وی
ً
اختصارا دراین قرارداد"شركت"نامیده می شود ازیک طرف و خانم/آقاي
کوچه افق پالک  ،43واحد 4تلفن  744-90414777 :كه
.....................................................متولد..........................:فرزند......................:

به

شماره

ملی

 .............................:به نشانی  ............................................. ..............................................:كه در اين قرارداد
ً
اختصارا "نماينده " نامیده می شود ازطرف دیگر در تاریخ

/

/

در تهران با موضوع ذیل منعقد گردید.

مـاده  :4تعاریف
.4-4

نماینده  :شخص حقیقی و حقوقی که به موجب این قرارداد مجری خدمات شرکت و متعهد مفاد آن خواهد بود .

.4-4

عامل فروش :مجموعه های دارای پنل مخصوص تعریف مشتری که قابلیت ثبت کارتخوان ندارد .

.4-4

سوییچ شاپرک :شبکه الکترونیکی پرداخت کارت که تحت نظر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران فعالیت مینماید.

.3-4

حساب پذیرنده  :حساب بانکی به نام پذیرنده دستگاه پایانه فروش مفتوحه نزد بانکهای مورد تایید بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران

.0-4

تراکنش معتبر :کلیه تراکنشهای مبتنی بر کارتهای بانکهای عضو شتاب که از طریق پایانههای فروش انجام میگیرد و
از نظر بانک مرکزی و شاپرک معتبر و غیرمتقلبانه ،از فروشگاههای مورد تایید و به صورت امن ارسال شدهاند.

.6-4

حداقل تراکنش :کمترین مبلغ تراکنش مالی معتبر شاپرکی معینه در قرارداد در طول یک ماه شمسی میباشد.

.9-4

حداقل تعداد تراکنش :حداقل تعداد تراکنش مجاز 522 ،تراکنش شتابی در ماه می باشد.

.1-4

پذیرنده :کلیه فروشندگان کاال و خدمات دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصالح که از طریق نصب پایانه فروش نسبت به
دریافت وجه کاال یا خدمات ارایه شده خود اقدام مینمایند و از نظر شاپرک صالحیت استفاده از پایانه فروش را دارند.

.7-4

باکس کارت ویزیت هوشمند :این باکس با توجه به ورژن های مختلف ،شامل کارت غیربانکی آنالین با طراحی به
خصوص ،دستگاه کارتخوان و دیگر ملزومات درخواستی به منظور راه اندازی باشگاه مشتریان محلی متقاضیان می باشد.

.47-4

اصطالحات فنی :عبارات ،کلمات و تعابیر فنی است که در بین متخصصان رایج بوده و در این قرارداد در بخشهای فنی و
یا غیرفنی به کار برده شده است و لزوماً دارای معانی عرفی یا لغوی آنان نمیباشد.

.44-4

ضمایم قرارداد :کلیه پیوست های مندرجه در این قرارداد و تمامی اقدامات مکتوب مرتبطه با این قرارداد از قبیل الحاقات،
اضافات ،اصالحات ،تغییرات ،صورتجلسات ،خالصه مذاکرات و متممهای آتی،
همچنین نامه ها و بخشنامه های آتی صادره از سوی نهادهای قانون گذار مرتبط که فرآیند کاری شرکت را متاثر می کند
و در پنل کاربری نماینده بارگذاری می گردد  ،جزء الینفک این قرارداد بوده و به همراه اصل قرارداد پیکر واحدی را تشکیل
میدهند،نمایندگان موظفند هرگونه نظ ر یا عدم پذیرش را با ذکر دلیل به صورت کتبی حداکثر طی  2روز کاری به باشگاه
اعالم نمایند و در صورت عدم توافق ماده  9اجرا می گردد .

.44-4

پنل کاربری  :پنل تحت وب که پس از امضا قرارداد در اختیار نماینده قرارمی گیرد و شامل امکاناتی جهت مدیریت
نمایندگی شامل ثبت اطالعات اشخاص و پذیرندگان  ،کارمزدها و  ...می باشد ،ارسال نامه و بخشنامه ها در این پنل
مانند ابالغ رسمی و قانونی خواهد بود

 .44-4شخص :شخص به غیر از مواردی که صراحتاً در این قرارداد مشخص شده به معنی شخص یا اشخاص اعم از حقیقی یا
حقوقی میباشد.

.43-4

مفرد و جمع :کلماتی که به صورت مفرد و جمع در این قرارداد به کار رفته دارای هر دو معنی جمع و مفرد بوده و به کار
بردن کلمهای به صورت مفرد یا جمع موجب نفی دیگری نخواهد شد.

 .40-4عناوین قرارداد  :عناوین به کار رفته در این قرارداد به منظور سهولت در رجوع بوده و در صورت ابهام یا تفاوت یا تباین
فیمابین عناوین و متن مواد ،متن مواد معتبر میباشد و در صورتی که تعارض یا تباینی بین متون قرارداد و ضمائم آن
حادث گردد متن قرارداد مرجع و صائب خواهد بود.

.46-4

انواع اکانت ایرانیان  :فرآیند تخفیف دار کردن كارتهای شتابی بانكي است که دارنده آن ميتواند حداكثر تا ميزان مبلغ
موجودي و درصورت نیاز پس از شارژ حساب کارت در مراكز معرفي شده از سوي شرکت به صورت الكترونيكي و با
تخفیف پرداخت وجه نمايد.

 .49-4مراکز استان  :شهرهایی که طبق تقسیمات کشور به عنوان نماینده استان شمرده می شوند.
 .41-4کالن شهرها و مناطق آزاد  :شهرها و مناطقی که طبق عرف و تقسیمات کشوری کالن شهر (شهرهای باالی یک میلیون
جمعیت) و مناطق آزاد نامیده میشوند ،واگذاری نمایندگی و عاملیت در این مناطق طبق طرح متقاضی و مذاکره خواهد
بود

.47-4

شهرستان های درجه  : 4شهرستانهای دارای فرمانداری که با مراکز تابعه بیش از  522هزار نفر جمعیت دارند.

 .47-4شهرستانهای درجه  : 4شهرستانهای دارای فرمانداری که با مراکز تابعه کمتر از  522هزار نفر جمعیت دارند.
تبصره :تشخیص و تفسیر این بند از قرار داد طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی مراکز رسمی و دولتی خواهد بود .

مـاده  :4موضوع قرارداد
بازاریابی و فروش انواع کارت (کارت هدیه ،بن کارت ،آنالین بانکی و غیربانکی) و اکانت عضویت ایرانیان طبق تعاریف موجود در
شرکت مرکزی و ایجاد بستر مناسب جهت نصب و پشتیبانی دستگاه کارتخوان بانکی جهت استفاده اعضاء کارت اعتباری ایرانیان
با مزیت اخذ تخفیف اتوماتیک  ،امتیاز و خریدهای شتابی.

مـاده  :4مدت قرارداد
این قرارداد ازتاريخ

/

/

 44لغايت

/

/

 44به مدت دو سال شمسی میباشد.

تبصره  :شرکت و نماینده پس از اتمام قرارداد جز حقوقی که بواسطه این قرارداد دارند حق دیگری نسبت به هم ندارند ،اتمام
قرارداد هم راه با اتمام تعهدات خواهد بود که در صورت عدم تخلف ،انجام تعهدات به صورت صحیح و درخواست نماینده و
رضایت طرفین قرارداد برای مدت مشابه تمدید می گردد.

مـاده  :3تعهدات شركت
1.4

صدور مجوزشهرستان  /شهرستانهای ................................................................................................................

1.5

در صورت تغییر سیاست های بانکی ،صدور کارت ایرانیان شخصی و بنام فقط در بانک عامل پس از افتتاح حساب و احراز
هویت انجام می پذیرد و چنانچه در آن اس تان یا شهرستان بانک عامل طرح موجود نباشد مدارک جهت انجام کار به دفتر
مرکزی ارسال می گردد  ،ارائه کارت ایرانیان بی نام بالمانع می باشد .

1.4

شركت موظف است جهت تجهیز مراکزی كه نماينده معرفی مي نمايد ،طبق استاندارد تعریف شده تا حداکثر  22دستگاه
کارتخوان در اختی ار نماینده قرار دهد ،درصورت درخواست نصب كارتخوان در مراكز جديد بیش از ظرفیت نماينده ،با اعالم
كتبي ،موافقت شرکت و تایید ظرفیت شهر مورد تقاضا تعداد دستگاه كارتخوان افزایش می یابد.

تبصره :افزایش کارتخوان متناسب با تعداد تراکنش و اعضاء استفاده کننده از دستگاه های منصوبه انجام می پذیرد.

1.1

شركت موظف است كليه ملزومات مصرفي دستگاه هاي كارتخوان نصب شده در مراكز طرف قرارداد را تأمین و در وضعيت
استاندارد در اختيار نماينده قرار دهد.

1.2

شركت موظف ميباشد ارائه خدمات کارت ایرانیان صادر شده را تا پايان انقضاء اکانت به دارنده کارت ادامه دهد.

1.4

شرکت موظف به درج اطالعات نماینده در سایت رسمی کارت اعتباری ایرانیان می باشد.

1.4

شركت موظف است طي يك نامه خطاب به پذيرندگان ،رسماً حمايت خود را در مورد نماينده اعالم نمايد.

1.4

شرکت تا پایان مدت قرارداد در صورت انجام تعهدات ،نماینده رسمی دیگری در حوزه نصب و پشتیبانی کارتخوان اختیار
نخواهد نمود و کلیه درخواست های واصله را به نماینده ارجاع خواهد نمود.

تبصره :شرکت مجاز به اخذ شریک تجاری با برندهای متفاوت به صورت کشوری و عاملین فروش به هر تعداد و هر جاییکه
صالح بداند می باشد.

تبصره  :شرکای تجاری اجازه ی نصب کارتخوان در مراکزی که نماینده معرفی نموده است ندارند.

مـاده  :0تعهدات نماینده شهرستان.
2.4

نماينده متعهد می گردد اکانت ایرانیان را به قیمت مصوب شرکت به متقاضیان ارائه نماید و پاسخگو هرگونه تخلف
باشد.
 2.5نماینده در صورت نیاز موظف به معرفی متقاضیان به بانک عامل جهت افتتاح حساب و دریافت کارت می باشد
،لیست کارتهای صادره همراه با مشخصات دارنده آن جهت فعال سازی در صورت نیاز باید به دفتر مرکزی ارسال گردد.
 2.4نماينده موظف است طي حداکثر  42روز كاري ليست اولیه مراكز طرف قرارداد خود را به شرکت اعالم و جهت نصب
كارتخوان و آموزش كاربري آن اقدام نمايد.
 2.1نماینده متعهد می گردد پس از گذشت  4ماه از تاریخ نصب در صورت نرسیدن دستگاه کارتخوان منصوبه به حداق
تعداد تراکنش (بند  )4-4نسبت به جا به جایی آن اقدام و در غیر این صورت جریمه مصوب هر سال را پرداخت نماید.
 2.2نماینده موظف به ارائه برنامه  6ماهه و یکساله کاری به شرکت و اقدام براساس برنامه کاری می باشد .
 2.4استفاده ازویژگی تخفیف كارت هاي صادره براي نماينده طبق توافق طرفين ،جهت اخذ تخفيف فقط در دستگاههاي
كارتخوان نصب شده باشگاه در مراكز طرف قرارداد شرکت كه از سوي نمايندگان و شرکت معرفي ميگردد ،ميسر
ميباشد.
 2.4نماينده متعهد خواهد شد كه پس از عقد اين قرارداد و تا پايان آن هيچگونه قرارداد مشابه ديگري را با بانكها و يا
ساير موسسات ارائه كننده خدمات مشابه با موضوع اين قرارداد رأساً یا مع الواسطه منعقد ننمايد.
 2.4نماینده موظف است در صورت بروز مشكل و يا خرابي دستگاههاي كارتخوان ،اين موارد را به شرکت در اسرع وقت
اعالم نمايد ،تا توسط شرکت ظرف  31ساعت پیگیری گردد.
 2.9نماینده موظف است در بازاریابی مراکز نسبت به بررسی شرایط پذیرنده و اعتبار آن (طبق تعاریف شرکت و شاپرک)
دقت الزم را مبذول فرماید در غیر اینصورت خسارت وارده را جبران کند در همین راستا سیاست گذاری انتخاب پذیرنده
ها با احتساب پیش فرض اعالمی شرکت در مورد حداقل شرایط یک پذیرنده با نماینده می باشد.
 2.42نماینده حق واگذاری این قرارداد به هر نحو و به هر نوع (مشارکت ،صلح ،انتقال) به غیر را ندارد.
 2.44نماینده موظف است نسبت به معرفی و راه اندازی دفتر اداری مناسب جهت اجرا و پشتیبانی خدمات دارندگان و
پذیرندگان اکانت ایرانیان اقدام نماید .

 2.45نماینده متعهد می گردد ،کلیه قراردادهای جذب پذیرندگان را فقط با سربرگ و متن شرکت و در سه نسخه تهیه و دو
نسخه آن را همراه با امضای زنده و مدارک مورد نیاز بایگانی و در صورت درخواست شرکت به دفتر مرکزی ارسال
نماید.
 2.44ارائه هرگونه خدمات خارج از برنامه کاری شرکت و به نام باشگاه ممنوع است و نماینده موظف است در صورت ارائه
خدماتی غیر از خدمات کارت اعتباری ایرانیان به پذیرندگان و مشتریان کارت اعتباری ایرانیان مراتب را قبال به صورت
کتبی به شرکت اطالع داده و پس از اخذ مجوز اقدام نماید.
 2.41نماینده متعهد می گردد در مراکزاستانها  ،سالیانه حداقل تعداد  45/222اشتراک اکانت ایرانیان را بازاریابی و به فروش
برساند و در صورت عدم فروش به ازای هر کارت مبلغ  47/777ریال خسارت به شرکت پرداخت می نماید  .این تعهد در
شهرستانهای درجه  4و  4به ترتیب به میزان  4/4و  4/4تقلیل می یابد .
 2.42نماینده موظف است ،مبلغی را طبق جدول ذیل بابت اخذ مجوز فعالیت (حق برند) ،راه اندازی وب سایت شهرستانی
وطراحی بروشور و کاتالوگ  ...پرداخت نماید .پس از عقد قرارداد مبلغ دریافتی قابل استرداد نخواهد بود.

کالنشهرها بجز تهران  07/777/777تومان
شهرهای درجه یک  40/777/777تومان
پنل عامل فروش  4/077/777تومان سالیانه نقدی

نمایندگی مراکز استان  47/777/777تومان
شهرهای درجه دو  47/777/777تومان
پنل عامل فروش 4777/777تومان سالیانه اعتباری

 2.44نماینده جهت ضمانت حسن انجام كار به ازای هر  22کارتخوان دریافتی يك فقره چك به مبلغ  4/777/777/777ریال در وجه
شرکت فن آوران پردیس پاسارگاد قشم صادر نماید و در صورت تخلف نماینده از انجام تعهدات خود در قالب اين قرارداد،
شرکت مي تواند پس از اخطار و اعالم رسمي و عدم پاسخگوئي مناسب ظرف مدت یک هفته ،به صالحديد خود نسبت به
وصول چک مذکور اقدام نمايد ،چک جهت حسن انجام تعهدات و در وجه شرکت فن آوران پردیس پاسارگاد قشم صادر
میگردد .
 2.44نماینده موظف است تعداد  4777اکانت ایرانیان را با قیمت گروه معمولی همزمان با امضای قراردادپیش خرید نماید ،این
تعهد در شهرستانهای درجه  4و  4به ترتیب به میزان  4/4و  4/4تقلیل می یابد .
 2.44پرداخت عوارض ،مالیات بر ارزش افزوده و سایر تعهداتی که به موجبات قوانین کشوری به قرارداد های منعقده نماینده با
ارگان ها ،سازمان ها و دیگر مجموعه ها تعلق میگیرد و همچنین مالیات بر درآمد سهم نماینده به عهده نماینده بوده که در
ذیل صورتحساب ذکر و بر اساس قوانین جاری توسط نماینده پرداخت و مستندات به شرکت ارائه میگردد.
ً
فورا دسترسیهای الزم جهت مشاهده اطالعات پذیرندگان و
 2.49نماینده متعهد میگردد مطابق با درخواست شرکت
قراردادهای ایشان در سامانه و بهطور کلی هر آنچه از نظر شاپرک در شرکتهای پرداخت مورد بازرسی و ارزیابی قرار
میگیرد ،را در اختیار قرار دهد.
 2.52نماینده متعهد می گردد اقدامات الزم و پیشگیرانه را به نحوی انجام و ساماندهی نماید تا از تولید هرگونه تراکنش تقلبی
در راستای افزایش تراکنش و یا اقدامات پولشویی در پایانههای خود جلوگیری نماید.

مـاده  :6مـبـلـغ قرارداد و شـرايـط پـرداخـت
 6.4شرکت بابت بازاریابی و فروش اشتراک هر اکانت ایرانیان و نصب وپشتیبانی دستگاه کارتخوان با مزیت محاسبه تخفیف
توسط نمایندگان طبق گروهبندی بر مبنای جدول ذیل پرداخت نماید.
درصد کارمزد
درصد از فروش اکانت برای

درصد کارمزد تراکنش بابت

تعداد فروش

پنل صادر کننده

نصب و پشتیبانی کارتخوان

 7تا 0777

گروه معمولی

 %37از فروش اکانت

 %47از کارمزد ماه

 0774تا 47777

گروه برنزی

 %07از فروش اکانت

 %44از کارمزد ماه

 47774تا 47777

گروه نقره ای

 %67از فروش اکانت

 %46از کارمزد ماه

 47774تا 07777

گروه طالیی

 %97از فروش اکانت

 %47از کارمزد ماه

گروه فیروزه ای

 %90از فروش اکانت

 %44از کارمزد ماه

گروه الماسی

 %17از فروش اکانت

 %44از کارمزد ماه

گروه نمایندگان ویژه

 % 10از فروش اکانت

 % 44از کارمزد ماه

اکانت

 07774تا
477777
 477774تا 407777
407777
به باال

گروه

تراکنش برای
پنل صادر کننده
مشتری
 %47از کارمزد
ماه
 %44از کارمزد
ماه
 %43از کارمزد
ماه
 %46از کارمزد
ماه
 %41از کارمزد
ماه
 %44از کارمزد
ماه
 % 46از کارمزد
ماه

نکته :درصد کارمزد تراکنش بابت نصب و پشتیبانی مختص پنل تعریف کننده دستگاه کارتخوان می باشد.
نکته :درصد کارمزد تراکنش برای پنل صادر کننده ،سهم پنل تعریف کننده مشتری از خرید تخفیف دار مشتریانش از کارتخوان
های شرکت در سراسر کشور می باشد.
تبصره  :شرکت بابت بازاریابی و فروش اشتراک هر اکانت ایرانیان به صورت اعتباری  %37از حق عضویت مصوب را براساس
میزان تسویه تراکنش تخفیفی به نمایندگی اختصاص می دهد ،ضمنا  4اکانت عضویت اعتباری پس از تسویه به منزله ی یک
فروش اکانت نقدی در گروهبندی محاسبه می گردد.
تبصره  :شرکت کارت بانکی و غیربانکی مشتری را در اختیار نماینده قرار می دهد و تحویل به مشتری بر عهده نماینده می باشد .
 4.5نماینده بابت بازاریابی کارت ویزیت هوشمند در هر ورژن  %47مبلغ مصوب را دریافت می کند.
تبصره :کارتخوان سیستم کارت ویزیت هوشمند در پنل نماینده ثبت می گردد ولی فروش کارت ویزیت در انحصار نماینده نبوده و
شرکت می تواند فروش به صورت کشوری را واگذار کند.

مـاده  :9جرايم
درصورتی که هر یک از طرفین این قرارداد به تعهدات خود در زمانهای قید شده به صورت ساالنه و ماهیانه به ترتیبی که در
قرارداد اشاره شده است  ،عمل ننماید ،مشمول پرداخت  %477زیان وارد شده به طرف مقابل به عنوان جریمه خواهند بود.

مـاده  : 1فـسـخ قرارداد
 4.4طرفین در صورت ورشکستگی یا انحالل طرف دیگر حق فسخ دارند.
 4.5اثرات 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 .
 4.4در صورت انجام تخلفات ضمیمه شماره یک قرارداد و هرگونه تخلفات مشابه  ,و عدم فعالیت مناسب طی  0ماه از مدت
قرارداد توسط نماینده ،شرکت حق فسخ یکجانبه دارد.
 1.3کلیه مواردی که ممکن است در طی مدت همکاری پیش آیند و در این قرارداد به آن اشاره نشده است به عنوان متمم و با
رضایت طرفین اضافه خواهد شد .

مـاده  : 7حـل اخـتـلـاف
كليه اختالفاتي كه ممكن است بين طرفين بروز كند خواه مربوط به انجام تعهدات قرارداد ،خواه مربوط به تفسير و تعبير هر يك
از مفاد قرارداد باشد در صورتي كه از طريق مذاكره مستقيم حل نگردد ،توسط يك هيات داوري سه نفره مركب از دو نفر
نمايندگان تام االختيار طرفين و يك نفر نماينده هیات داوری انجمن انفورماتیک ایران حل و فصل خواهد شد و راي هيات داوري
مطابق مقررات قانون آئين دادرسي مدني و با شرايط مقرر در آن قانون براي طرفين الزماالجرا خواهد بود.

ماده  :47محرمانه بودن اطالعات و عدم ارائه اطالعات و اسناد به اشخاص ثالث
 42.4نمایندگان ،کارشناسان و عوامل طرفین مرتبط با موضوعات و فعالیتهای قرارداد متعهد هستند تمامی اطالعات و اسناد را
که مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار میگیرند یا از آن مطلع میشوند کامالً محرمانه تلقی نموده و در غیر از موارد قانونی و
یا با موافقت کتبی و قبلی طرفین از افشاء جزیی یا کلی آنان به هر شخصی و به هر شکل و بابت و حالت خودداری نمایند
و در صورت کشف خالف هریک از عوامل ،طرف مسئول پاسخگوی عواقب قانونی آن و متعهد به جبران خسارات مادی،
معنوی و اعتباری ناشی از آن به طرف مقابل خواهد بود.
42.5

اطالعات مالی و حساب دارندگان كارت و پذیرندگان كارت به تناسب نزد طرفین محرمانه و مشمول مقررات جاری كشور
خواهد بود .با این حال طرفین اجازه دارند اطالعات نحوه كاركرد

حساب كارت را در مواردی كه بر اساس قانون یا بر اساس دستور قضایی ملزم به ارائه اسناد و مدارك می شوند ،به مرجع
ذیصالح مربوطه ارائه نمایند .همچنین در صورت سوء استفاده از كارت یا استفاده متقلبانه از آن ،طرفین حق تبادل اطالعات بین
یكدیگر و یا ارسال اطالعات دارن دگان كارت یا پذیرندگان كارت و چگونگی كاركرد حساب آنها به بانك مركزی و سایر مؤسسات
مالی و بانكها را برای خود محفوظ میدارند.
42.4

طرفین در هر صورت و شرایطی (دوران همکاری و یا پس از آن) متعهد میگردند از افشاء و در اختیار قرار دادن هرگونه
اطالعات فنی ،اجرایی و سازمانی برنامهها و پروژههای مرتبط یا غیر مرتبط با قرارداد خودداری نموده و آن را کامالً
محرمانه تلقی نمایند.

ماده  :44اقامتگاه قانونی
اقامتگاه قانونی که از سمت شرکت و نماینده اعالم گردیده است مکانهایی است که در ابتدای قرارداد ذکر گردیده و طرفین موظف
می باشند در صورت هرگونه تغییر مکان ،مراتب را ظرف یک هفته به یکدیگر اعالم نمایند .در غیر اینصورت مکاتبات به آدرسهای
فوق مالک عمل می باشد .ضمنا تا زمانی که نماینده به پنل کاربری خود دسترسی داشته باشد هرگونه ابالغی از سوی شرکت به
پنل مطابق با اعالم رسمی و قانونی می باشد .

مـاده  :44نـسـخ قرارداد
اين قرارداد در  4نسخه و  44ماده كه هر سه حكم واحد دارند ،در تاریخ

درتهران تنظیم و به امضای طرفین

رسید.
-----------------------------------------------------------------------------چک شماره

از عهده بانک

به شماره حساب

شعبه

.

بحروف

و مبلغ

بابت ضمانت این قرارداد صادر و در اختیار شرکت است.
------------------------------------------------------------------------------

مدارک پیوست قرارداد به شرح ذیل میباشد
 -4کپی کارت ملی و شناسنامه نماینده
 -4کپی سند مالکیت  /اجاره نامه رسمی محل دفتر نماینده
 -4گواهی عدم سوء پیشینه و عدم استعمال مواد مخدر نماینده
 -3تعهدنامه محضری
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امضاء نماینده

مهر و امضاء شرکت

