
  به نام خدا
 

  با سالم
  .     از اينكه سيستم پرداخت اينترنتي پارسيان را انتخاب آرديد از شما سپاسگذاريم

     خواهشمند است پس از تكميل فرمهاي بصورت آامل و تهيه ساير مدارك الزم، آنها       
 الزم بـه .  را براي واحد پرداخت اينترنتي شرآت تجارت الكترونيك پارسيان ارسال نماييد      

ذآر است آه قرارداد پيوست، پيش نـويس بـوده و صـرفًا جهـت اخـذ اطالعـات مربوطـه                     
باشـد و قـرارداد نهـايي بعـد از تـست فنـي و پيـاده سـازي          براي ثبـت در سيـستم مـي       

  .گردد سيستم روي فروشگاه اينترنتي مربوطه تنظيم مي
  

  : مدارك الزم براي شروع آار
  

 آگهي تاسيس و آگهي تغييرات شرآت .١
 )به پيوست ارائه گرديده است(ي تكميل شده قرارداد و شرايط عمومي فرمها .٢

خواهشمند است هنگام تكميل فرمهاي قرارداد در بخش آارمزد و مـدت    •
 .تسويه چيزي نوشته نشود

در صورتي آـه شـماره حـساب در بانـك پارسـيان نداريـد، مـي توانيـد بـا                      •
ه آوتـاه   سـپرد (مراجعه به يكي از شـعب بانـك پارسـيان افتتـاح حـساب               

نمائيـد و مشخـصات     ) مدت، سپرده بلند مدت، قرض الحسنه و يا جـاري         
 .حساب را بطور آامل در فرمهاي پيش قرارداد درج نمائيد

خواهشمند است تمام صفحات فرمهاي قرارداد و شرايط عمومي مهر و            •
 .امضا شود

  فروشگاه اينترنتي IPنامه رسمي اعالم  .٣
 .ستنمونه نامه به پيوست آورده شده ا •
 

  :مدارك الزم جهت ارسال قرارداد
  )اين مدارك پس از پايان مرحله فني و راه اندازي سيستم اخذ مي گردد(
 

ــغ   .١ ــه مبل ــضمين ب ــال در وجــه شــرآت تجــارت الكترونيــك   ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠چــك ت  ري
 .پارسيان

چك مي بايـست بـدون تـاريخ بـوده و در وجـه شـرآت تجـارت الكترونيـك               •
 .پارسيان باشد

در مـتن   » بابـت ضـمانت   «يـا   » بابـت قـرارداد   «   الفاظي مانند   از بكار بردن     •
 .چك خودداري فرماييد

   فروشگاه اينترنتيIPاصل نامه اعالم  .٢
 

به يكي از روشهاي زير مدارك فـوق را بـراي واحـد پرداخـت اينترنتـي تجـارت                   
  :الكترونيك پارسيان ارسال نمائيد

 
، ساختمان تجارت ١/٧۵، پالك تهران، بلوار آفريقا، خيابان سايه: ارسال به آدرس   .١

  .الكترونيك پارسيان، واحد پرداخت اينترنتي
 eshopping@pecomco.com: ارسال به پست الكترونيك .٢
                                                                          ٢٢۶۶١٧۴٠-۴٢: تلفكس .٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بـه نام خدا
  )پذيرندگان حقوقي(قرارداد مراآز فروش مجازي

  
    شمارة مشتري
    شمارة قرارداد

وابـسته بـه بانـك      ) سـهامي خـاص   (اين قرارداد بين شرکت تجارت الکترونيـک پارسـيان          

 شــرآت تجــارت ١/٧٥پارســيان بــه نــشاني تهــران، بلــوار آفريقا،آوچــه ســايه، شــماره  

شود از يـک سـو؛      ناميده مي " شرکت"اين پس در اين قرارداد      الكترونيك پارسيان، که از     

محـل ثبـت    ............... .مورخ  ..... ........به شماره ثبت  ............................ شرآت  و  

................................ ..............................................به نـشانی    ................... 

آقاي / به مديريت خانم  :Email .................................. و   : ..........................لفنو ت 

..........  .بـه شناسـنامه شـمارة     .........  متولـد سـال   ............. فرزند  ..................... 

کـه  ................... ............شـرکت   / مالک فروشگاه مجازي  ............ .........صادره از   

ارائـــة خـــدمات  / بـــه فـــروش کـــاال   ............. ....................طبـــق آدرس مجـــازي  

پذيرنـدة مجـازي    "اشتغال دارد و از ايـن پـس در ايـن قـرارداد              ......... .........................

فـاد آن بـه   شود از سوي ديگر، و مستندًا به ماده ده قـانون مـدني و م        ناميده مي " کارت

  :شرح زير نسبت به طرفين آن الزم االجرا گرديد

  ـ موضوع قرارداد١ماده 
" پذيرنـدة مجـازي آـارت     "توسط  " مجازي آارت " موضوع اين قرارداد عبارتست از پذيرش       

را جهت خريد کاال يا خدمات و بجاي پرداخـت          " کارت"تا با توجه به فعاليت شغلی خود،        

دروازه پرداخـت   "شود معادل مبالغ خريد از طريق       ـهد مي متع" شرکت. "وجه نقد بپذيـرد  

-گـردد را بـه ترتيـب پـيش        منتقل و ثبت و تأييـد مـی       " شرکت"آه به رايانة مرکزی     " خود
-خـوان آـارت "تعـداد   . پرداخـت نمايـد   " پذيرندة مجازي کارت  "شده در اين قرارداد به      بيني

  .باشد دستگاه مي١هاي مجازي قابل تخصيص "

  دت قرارداد ـ م٢ماده 
مدت اين قرارداد از تاريخ انعقاد آن يک سال شمسي است و درصورتي که در اين مدت               

يـک از طـرفين کتبـًا       به هر دليل فسخ يا منفسخ نشده يا پايان نگرفتـه باشـد و يـا هـيچ                 

هـای  طور خودکار برای مدت   عدم تمايل خود بر تمديد اين قرارداد را اعالم نکرده باشد به           

  . خواهد شدمشابه تمديد

  حساب ـ نحوة تسويه٣ماده 
پذيرنـدة  "روز يـک بـار وجـوه حاصـل از فـروش توسـط               ....... متعهد اسـت هـر      " شرکت "

ــه" مجــازي کــارت ــه شــبکه و سيــستم مرکــزی   را کــه ب ــراکنش الکترونيکــي ب صــورت ت

حساب صادره و پس از آـسر آـارمزد بـه           منتقل و ثبت گرديده براساس صورت     " شرکت"

................. ............به نـام    ..................... .......شماره  ........... ....... ......حساب

پذيرنــدة "، کــه از ســوي ......... .کــد ...................  ...شــعبه........ ..........نــزد بانــک 

  . اعالم شده واريز کند" شرکت"به " مجازي آارت

   ـ شرايط٤ماده 
ازاي ارائه خدمات شبكه آارت و خدمات دروازه پرداخـت خـود  معـادل            به  " شرآت) "الف

 فـوق بـه حـساب    ٣درصد از مبلغ آل فروش را آسر و باقيماندة آن را طبـق مـاده         ....... 

  .واريز خواهد آرد" آارتپذيرنده مجازي"شده توسط معرفي



رداد مراآـز   ساير شرايط اين قرارداد به ترتيبي است آه در فرم شـرايط عمـومي قـرا               ) ب

  .شودفروش مجازي ذآر گرديده و مفاد آن جزء الينفك اين قرارداد محسوب مي

  ضمانت حسن انجام آار  ـ٥ماده 
ــد مــي   ــازي متعه ــده مج ــه   پذيرن ــردد ضــمن ارائ ــغ    ..... گ ــه مبل ــا ســفته ب ــره چــك ي فق

ــرآت ت .................................................................  ــه ش ــك  در وج ــارت الكتروني ج

تـا درصـورتيكه پذيرنـده از انجـام امـور           . ارائـه نمايـد   ) ارائه آننده دروازه پرداخت   (پارسيان  

توافق شده در اين قرارداد و مفاد شرايط عمومي آن موجب ضـرر و زيـان بـه شـرآت يـا                      

مشتريان آن شود، شرآت مختار اسـت نـسبت بـه اسـتفاده از تـضمين ارائـه شـده در                     

  .ن وارده مستقًال اقدام نمايدجبران ضرر وزيا

   ـ فسخ قرارداد ٦ماده
تواند با اعالم کتبي قبلـي يـک ماهـه بـه طـرف مقابـل بـه قـرارداد                    هر يک از طرفين مي    

اقـدام  " پذيرنـدة مجـازي آـارت   "حـساب بـا   نيز نسبت به تسويه " شرکت"و  . خاتمه دهد 

  .خواهد نمود

   ـ نشاني طرفين قرارداد٧ماده 
باشد و هرگونـه مکاتبـه    ترتيب مندرج در ابتداي اين قرارداد مي      اد به نشاني طرفين قرارد  

طـرفين موظفنـد درصـورت    . منزلة ابالغ رسمي و قـانوني اسـت      هاي مذکور به  با نشاني 

  .هرگونه تغيير در نشاني خود مراتب را ظرف يک هفته به اطالع طرف ديگر برسانند

   ـ نسخ قرارداد٨ماده
 مـاده و در دو نـسخه کـه هـر دو             ٨در  ................................. ....اين قرارداد در تـاريخ      

  .حکم واحد دارند تنظيم، امضا و مبادله شد
  

 )سهامي خاص(شرکت تجارت الکترونيک پارسيان                   پذيرندة مجازي کارت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  به نام خدا
  شرايط عمومي قرارداد مراآز فروش مجازي

  

   ـ تعاريف١
و اين برگ به معنای تعريـف شـده         " مراآز فروش مجازي  "اصطالحات بكاررفته در قرارداد     

  :در اين بند خواهند بود مگر اينکه به معنای ديگری تصريح شده باشد
طبـق مقـررات و   هاي الکترونيکی بانك پارسـيان اسـت کـه          ، کارت "کارت" منظـور از    )١ـ١

را بـرای دارنـدة آن      " پذيرنـده مجـازي   "يد کاال و خـدمات از       شده، امکان خر  بينیشرايط پيش 
عبارت از هر شخص حقيقي يا حقـوقي اسـت کـه            " دارندةکارت ")٢ـ١ .نمايدفراهم مي 

مطـابق شـرايط توافـق شـده        " کـارت "در اختيار او قرار دارد و از حق اسـتفاده از            " کارت"
عبـارت از هـر     " ده مجـازي  پذيرنـ "يـا   " پذيرنـدة مجـازي کـارت      ")٣ــ ١. باشـد برخوردار مي 

قرارداد مراآز فروش   " عنوان طرف شخص حقيقي يا حقوقي است که مشخصات وي به        
عبـارت اسـت از شـماره       " آـارتخوان مجـازي    ")٤ـ١.استذکرشده  " شرکت"با  " مجازي

يابد و امكان فروش آاال يا خدمات         منحصر به فردي آه به فروشگاه مجازي اختصاص مي        
 .آنـد   خت الكترونيكـي شـرآت بـراي پذيرنـده مجـازي را فـراهم مـي               از طريق دروازه پردا   

" کـارت "اي است که جهت استفاده از       فرد و محرمانه  شمارة منحصر به  " رمزکارت ")٥ـ١
ــار  ــدةکارت"در اختي ــرار مــي" دارن ــردق ــ١. گي يــك دروازه " دروازه پرداخــت" منظـــور از )٦ـ

را بـراي پذيرنـده     " آـارت "ريـق   الكترونيكي است آـه امكـان فـروش آـاال يـا خـدمات از ط               
  .سازد مجازي فراهم مي

  "شرکت" ـ تعهدات ٢
 با عنايت به اينكـه ارائـه خـدمات آـارت الكترونيكـي بـانكي و ارائـه خـدمات دروازه                      )١ـ٢

از ســوي بانــك پارســيان بــه شــرآت تجــارت الكترونيــك " آــارت"پرداخــت الكترونيكــي بــا 
ق قرارداد وجوه حاصل از فـروش کـاال         متعهد است طب  " شرکت"پارسيان محول گرديده،    

صورت تراکنش الکترونيکي به شبکه و      را که به    " پذيرندة مجازي کارت  "يا خدمات توسط    
شـده از   منتقـل و ثبـت و تأييـد گرديـده بـه حـساب معرفـي                 " شـرکت "سيستم مرکزی   

هردليـل  هـايي کـه بـه     "کـارت " مشخـصات    )٢ـ٢. واريز کند " پذيرندة مجازي آارت  "سوي  
سـازي، پايـان مـدت اعتبـار،        ت، مفقود شدن، سوء استفاده، کالهبـرداري، شـبيه        سرق(

از درجـة   " شرکت"از نظر   ) و غيره " دارندةکارت"سازی توسط   ابطال، درخواست غيرفعال  
ای وارد شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط خواهنـد              باشند، درشبكة رايانه  اعتبار ساقط مي  

" حـساب صـورتِ "شـده در قـرارداد   توافـق متعهـد اسـت در مواعـد      " شـرکت  ")٣ــ ٢. شد
) الـف (صـادره حـاوی     " حسابِصورت. "را صادر و برای وي ارسال نمايد      " پذيرنده مجازي "

وجـوه قابـل کـسر      ) ب(؛  "فروشـگاه مجـازي   "شده از طريق    تاريخ و مبلغ خريدهای انجام    
  .واريزشده خواهد بود" پذيرنده مجازي"مبالغی که به حساب ) ج(احتمالی؛ 

  "پذيرنده مجازي"ـ تعهدات  ٣
را در فروشـگاه مجـازي      " کـارت "شود موضوع پـذيرش     متعهد مي " پذيرنده مجازي  ")١ـ٣

 نحـوي کـه بـراي هـر         دريافت خواهد آرد  به    " شرآت"خود از طريق لوگويي آه از طرف        
شـود  متعهـد مـي   " پذيرنـده مجـازي    ")٢ـ٣. خريداري قابل شناسائي باشد اعالم نمايد     

 )٣ــ ٣. را به آـاربران خـود ارائـه نمايـد         " کارت"زم درخصـوص نحوة پذيرش     هاي ال آموزش
شـوند  شود صرفًا بـراي خريـدهايي کـه حقيقتـًا انجـام مـي             متعهد مي " پذيرنده مجازي "
پرهيـز نمايـد در غيـر اينـصورت      " آـارت "را بپـذيرد و از هرگونـه معاملـه صـوري بـا              " کارت"

. گيري آيفري خواهـد شـد       د و مشمول پي   باش  مسئوليت قانوني با پذيرنده مجازي مي     
بعد از تأييـد تراآنـشها آليـه مـسئوليتهاي مربوطـه را بـه عهـده                " پذيرنده مجازي  ")٤ـ٣

مسئول هرگونه سوء استفاده احتمالي کـه      " پذيرندة مجازي کارت   ")٥ـ٣. خواهد گرفت 
ورت  در صـ   )٦ــ ٣. قابل انتساب به وي يا کارکنان تحت امر او باشد شناخته خواهد شـد             

های انجام شده، پذيرنـده مجـازي مـسئول         بروز هرگونه مغايرت در مقدار يا تعداد فروش       
 )٧ــ ٣باشـد    مـي " شـرآت "ارائه مستندات ثبت شده در پايگـاه داده و رفـع مغـايرت بـا          

بايست جهت رفع هرگونه مغـايرت احتمـالی اطالعـات ثبـت شـده             مي" پذيرنده مجازي "
. يگاه داده تا زمان تسويه نهايي نزد خود نگهداري نمايد         هاي الكترونيكي را در پا      تراآنش

از سوي پذيرنده مجازي اسناد ارائه شـده از         ) ٧ـ٣( درصورت عدم رعايت مفاد بند       )٨-٣
مجـاز بـه انتقـال     " پذيرنـده مجـازي    ")٩ـ٣. مدرك عمل قرار خواهد گرفت    " شرآت"طرف  

در صـورت بـروز هرگونـه       ". شـرکت "غير نيست مگر با اجازة کتبـي        موضوع اين قرارداد به   



اختالف بين امضا آننده قرارداد پذيرندگي با ساير افراد و هر آسي آه در ايـن خـصوص                  
ادعائي داشته باشد، آليه مسئوليتهاي ناشي از اخـتالف مـذآور مـستقيمًا بـه عهـده                 

هيچگونـه تعهـد يـا مـسئوليتي نخواهـد          " شـرآت "امضا آننده قرارداد پذيرندگي بـوده و        
پذيرندگان مجازي آارت، مجاز به استفاده از  آارتهاي الكترونيكـي خـود             ) ١٠-٣. داشت

  . باشند و پرسنل زيرمجموعه، در فروشگاه مجازي خود نمي

   ـ نحوة رفع مغايرت ٤
 در صورتي که مشخص شود مبالغ ثبت شده در پايگاه داده پذيرنده مجـازي کمتـر                 )١ـ٤

بايـست    باشـد پذيرنـده مـي     " کـارت "سـط   يا بيشتر از مبالغ واقعي خريد انجـام شـده تو          
مدارك ومستندات خود را ارائـه نمـوده و در صـورت عـدم توافـق مبنـاي محاسـبه ميـزان                      

 در صورت بـروز هرگونـه ادعـا      )٢ـ٤. گردد  خريدي خواهد بود که توسط شرآت اعالم مي       
هاي صادره تـا مـدت      حساببه عمليات انجام شده يا صورت     " پذيرنده مجازي "يا اعتراض   

حساب قابـل اسـتماع خواهـد بـود و پـس از گذشـت               گردشک ماه از زمان صدور صورت     ي
و غيرقابـل اعتـراض يـا ادعـا از سـوي او           " پذيرنـده مجـازي   "مدت مذکور به معنـاي تأييـد        

پذيرنـده  "و  " دارنـدةکارت "طـور کلـی هرگونـه اخـتالف بـين            بـه  )٣ــ ٤. تلقي خواهد شـد   
ا اختالفـات ناشـي از خريـد کـاال و خـدمات             اعم از اختالفـات تجـاري يـا مـالي يـ           " مجازي
از قبيل ادعاي فسخ، انفساخ، بطـالن معاملـه، تـأخير در انجـام تعهـدات،         " کارت"توسط  

عيب و نقص يا کيفيت کاال، انصراف از خريد تمام يا بخشي از کاال يـا خـدمات خريـداري                    
نبـوده  " رکتشـ "وجه متوجه   هيچ  ، به "کارت"شده پس از محاسبة خريد انجام گرفته با         

ــسئول پاســخگويي مــي    ــازي م ــده مج ــ٤. باشــد و پذيرن ــا   )٤ـ ــر ي ــوت، حج  درصــورت ف
، يـا   "شـرکت "غير بدون اجازة    يا انتقال موضوع قرارداد به    " پذيرنده مجازي "ورشکستگي  

دار يـا   توسـط مراجـع اداري يـا قـضايي صـالحيت          " پذيرنده مجازي "درصورت توقيف اموال    
مجاز بـه تعليـق يـا فـسخ ايـن         " شرکت"،  "مجازي آارت پذيرنده  "محکوميت جزائي مؤثر    

قـرارداد مراآـز فـروش      "درصورت فسخ قرارداد طبـق مـادة مربوطـه در           . باشدقرارداد می 
 چنانچه قرارداد حاضر به دليل يکـي از موجبـات مـذکور در              )٥ـ٤. شودعمل می " مجازي

يـن حيـث    توانـد مـدعي خـسارت از ا       يـک از طـرفين نمـي      آن فسخ يا منفسخ شود هـيچ      
  . گردد

  
  

  محل امضاي پذيرنده مجازي  تاريخ      خانوادگي پذيرنده مجازينام و نام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  : سايتIPنمونه نامه رسمي اعالم 
متن زير را روي سربرگ رسمي شرآت تايپ نموده و با امضاء مديرعامل و مهر شـرآت                 

  .همراه باشد
  
  
  

  جارت الكترونيك پارسيان شرآت تe-shoppingرياست محترم 
  

  با سالم
....................................  رسمي سايت اينترنتي اين شرآت بـه نـشاني           IPاحترامًا  

  .به حضورتان اعالم ميگردد
IP:  ……. , ……. , ……. , ……. 

  
  

  
  مهر و امضاء مديرعامل

  
  
  
  
  

  


