 (١اين تعھد نامه براي کليه پرداخت ھاي انجام شده توسط بانك براي مشتريان در ھر زمان و براي ھر
پرداخت معتبر و مستند مي باشد  ،بديھي است که درخواست کننده مي بايست قبل از ارائه درخواست و
انجام سفارش کليه مفاد اين تعھد نامه را به دقت مطالعه نمايد.سفارش ھر کدام از کارت ھای اعتباری
وبسايت ما ،به منزله پذيرش کليه مفاد و محتويات اين تعھد نامه مي باشد.
 (٢ويزا كارت يا حساب جاري در زمان تحويل داراي موجودي نمي باشد.
 (٣حقوق استفاده از كارت صادر شده تنھا متعلق به درخواست كننده آن )دارنده كارت( است .دارنده كارت
حق واگذاري آن به غير را نداشته و ھرگونه بھره برداري توسط غير تخلف محسوب ميشود.
 (٤ھزينهھاي رايج مربوط به دارنده كارت ) (Card Holderاعم از شارژ ماھيانه ،ساليانه ،ھزينهھاي جابجائي
پول و  ...شامل اين تفاھم نامه نيست.ھزينهھاي ذكر شده توسط شركت ويزا كارت و بانك دريافت ميشود
و جنبه عمومي دارد.

 (٥واگذار كننده كارت نماينده ويزا كارت يا شركت ھاي مشابه نيست.
 (٦واگذار كننده بجز ارائه كارت مورد درخواست متقاضي در زمان مقرر ،ھيچ گونه مسئوليت قانوني ديگري
كال ً يا جزناً برعھده نخواھد داشت.
 (٧واگذاركننده ھيچگونه مسئوليتي در قبال مسائل ناشي از تحريم اقتصادي ايران ،آينده مالي بانك
صادركننده ،بروز ھرگونه رخداد غير مترقبه و خارج ازكنترل درعرصه ملي و بين المللي و ماال ً ماھيت و
عملكرد كارت ندارد.
 (٨بانك صادركننده و واگذار كننده كارت ميتوانند در ھر زمان مفاد اين تفاھم نامه را بدون اعالم قبلي ،تغيير
داده و يا مفادي به آن اضافه يا كم نمايند .مسئوليت اطالع از اين تغييرات و مفاد جديد تفاھم نامه به عھده
متقاضي است .بديھي است تقاضاي مجدد در استمرار استفاده از خدمات به منزله پذيرفتن آخرين موارد
مندرج است .متقاضيان ميتوانند از طريق تماس با واگذار كننده از اين موارد آگاھي يابند .در ھر صورت مفاد
تفاھم نامه مورد توافق طرفين الزم االتباع و مستند است.

 (٩ھزينهھاي ناشي از مفقود شدن ،مخدوش شدن ،يا قرارگرفتن در ميدان مغناطيسي قوي )مثال ً مجاورت
دركنار تلفن ھمراه( كه در اين مورد متأخر موجب غيرفعال شدن كارت و صدور كارت جديد ميگردد ،جملگي
بر عھده متقاضي است.
 (١٠بانك و به تبع آن واگذار كننده كارت در ھيچ شرايط ،مسئوليت خريدھاي انجام شده در قبال
درخواست مشتري را به عھده نخواھدگرفت و انجام تحقيقات ،اطمينان از صحت عملكرد فروشنده ،كيفيت و
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كميت كاال يا خدمات خريداري شده و شرايط استفاده از آنھا و يا تطابق سفارشھا با قوانين بين المللي و
قوانين جمھوري اسالمي ايران به طور مستقيم و منحصراً به عھده متقاضي بوده و بانك صادركننده و واگذار
كننده كارت قادر به بررسي ھيچ يك از موارد فوق نخواھد بود.

 (١١متقاضي متعھد ميگردد كه كارت خود را تحت ھيچ شرايطي در سايتھاي غير اخالقي ،شرط بندي و
قمار

و  ......مورد استفاده قرار ندھد ،بديھي است در صورت استفاده کليه تبعات آن بر عھده وي بوده و

بانك و پيرو آن واگذار كننده ھيچگونه مسئوليتي دراين خصوص نخواھند داشت.

 (١٢مسئوليت بروز ھر گونه مشكلي درمراحل خريد و يا برداشت از حساب يا واريز به حساب كه ناشي از
عملكرد غلط يا سوء استفاده از امكانات كارت توسط متقاضي كارت باشد مستقيماً متوجه اوست.
 (١٣متقاضي ،پس از آگاھي از مفاد اين تفاھم نامه و مشخصات خدمات ارائه شده و متعاقب ارائه فرم
تقاضا موظف به تسويه حساب نھايي بالفاصله پس از اطالع از ھزينه ھاي مربوطه و پرداخت به صورت
نقدي است.
 (١٤دارنده كارت ) (Card Holderمسئول كليه تراكنش ھاي مالي انجام شده توسط كارت بوده و ضمن تعھد
در قبال حفظ كارت و اطالعات مربوطه در صورت ھر گونه سوء استفاده از كارت يا موجودي آن شخصاً در
كليه مراجع قانوني پاسخگو خواھد بود.
 (١٥حفاظت از كدھاي امنيتي ) (CVC2, PINكارت ھا به عھده دارنده كارت است.
 (١٦در صورت عدم رعايت اصول و موازين اين تعھد نامه و بروز ھرگونه تخلف و تخطي از قوانين بانك كه جنبه
بينالمللي دارد ،بانك حق مسدود كردن حساب و ارجاع موضوع به پليس بين الملل را براي خود
محفوظ

ميداند.

 (١٧اين كارت جزو اموال بانك صادر كننده بوده و بانك اين حق را براي خود محفوظ ميداند كه در ھر زمان
سرويس و خدمات خود را در مورد اين كارت قطع كرده ،حقوق آن را از مشتري سلب نموده و از دارنده
تقاضاي استرداد كارت را بنمايد .در اين صورت دارنده كارت ملزم به استرداد آن است.
 (١٨دارنده كارت فيزيكي موظف است به مجرد دريافت آن پشت كارت را امضا ء نمايد در غير اينصورت كارت
فاقد اعتبار خواھد بود.
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 (١٩از آنجايي كه كارتھا داراي تاريخ انقضا ھستند ،لذا چنانچه متقاضي تمايل به تمديد آن داشته باشد
بايد حداقل يكماه قبل از تاريخ انقضا و واگذار كننده را كتباً از درخواست خود مطلع نمايد ،در غير اينصورت
ھيچگونه مسئوليتي متوجه واگذار كننده نخواھد بود.
 (٢٠واگذار كننده و بانك در ھر زمان در رد يا قبول سفارش در ھر مرحله و به ھر دليل مختار مي باشند ،
بديھي است در صورت رد سفارشات توسط بانك ھزينه دريافت شده مسترد خواھد شد.
 (٢١در صورت بروز ھر گونه مشكل احتمالي حين استفاده ازكارت درخواست كننده موظف است موضوع را
به واگذار كننده اطالع دھد.
 (٢٢حساب مذكور به طور معمول مورد پذيرش سايت ھای اينترنتي است كه در آن لوگوي )نشانه( ويزا
كارت به نمايش در آمده و پذيراي كارت ھاي بين المللي براي پرداخت وجه كاالھا و خدماتشان ھستند.
درھر صورت ،اگر حساب مذكور از طرف سايت اينترنتي به ھر دليلي مورد پذيرش قرار نگرفت ،بانك
صادركننده ،نمايندگان بانك يا پيمانكاران فرعي آن ،متحمل جبران خسارت يا مسئول در قبال حساب كارت،
داد و ستد اينترنتي مورد نظر و يا ارائه كننده سايت مرتبط به آن داد و ستد نخواھند بود.

 (٢٣قوانين و مقررات كشور صادر كننده كارت ،جاري برمقاد و شرايط مندرج است.

 (٢٤مدت زمان صدور كارت  ٢٠روز كاري پس از تحويل كامل مدارك و ھزينه ھاي صدور كارت مي باشد.

اينجانب

متقاضي  Card Master Card/ Visaدر نھايت صحت عقل و سالمت كامل كليه

مفاد و شرايط مندرج را مطالعه كرده و بدينوسيله موافقت كامل خود را جھت صدور كارت مزبور اعالم مي-
دارم.

امضاء:

نام و نام خانوادگي
تاريخ :
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