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تاریخ :
شماره سند :
پیوست ... :صفحه دارد

تفاهم نامه صدور «ایران کارت»
مخصوص شرکت/موسسه/سازمان ...

9317 /
/17-ن.الف

طبق این سند  ،شرکت/موسسه/سازمان  ...با مشخصات مندرج در فرم  ،سفارش صدور ایران کارت برای پرسنل تحت پوشش خود را اعالم می دارد .

نام شرکت:

Company Name (En) :

نام اختصاری  /نام تجاری :

حوزه فعالیت :

شماره ثبت :

تاریخ ثبت :

شناسه ملی :

کد اقتصادی :

نوع شرکت  □ :سهامی خاص
محدود □سایر ......................... :

□ سهامی عام

□ مسئولیت

/

93 /

تاریخ آخرین آگهی تغییرات :

93 / /

آدرس :
تلفن (با ذکر پیش شماره) :

کد پستی :

فکس:

ایمیل (دقیق و خوانا نوشته شود):

نام و نام خانوادگی مدیرعامل :

تعداد ایران کارت درخواستی :

تلفن همراه :
امضاء مدیر عامل :
کد ملی :
در صورتی که نماینده مدیرعامل نمی باشد ،قسمت زیر تکمیل گردد.

نام و نام خانوادگی نماینده :

کد ملی :

تلفن همراه :

امضاء نماینده :

جایگاه شغلی :
سند معرفی نماینده مدیرعامل به شماره  ...تاریخ ...
امضاء صاحب امضا 9

امضاء صاحب امضا 2

مهر وامضا یارا

مهر واحد تجاری پذیرنده

این قسمت توسط متصدی /نماینده شرکت یارا تکمیل گردد

شناسه مشتری :

ircard – c-

تاریخ ثبت در سیستم:

کارت ملی نماینده مشتری :

□رویت و تصویر پیوست شد

آخرین آگهی روزنامه تغییرات :

آیا نماینده دارای امضاء مجاز رسمی و قانونی است؟

□ بلی

توضیحات :
شرکت/موسسه/سازمان  ...تعهد می نماید مندرجات پیوست های این فرم
را مطالعه نموده و متعهد به اجرای آنها می باشد .

/

/
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□ رویت و تصویر پیوست شد

□ خیر ( نامه معرفی نماینده با امضاء مدیرعامل شرکت پیوست شد )
نام و امضاء نماینده /یارا :

پیوست شماره یک
شرایط و مقررات استفاده از ایران کارت شرکت/موسسه/سازمان ...
« -9ایران کارت» یک کارت بانکی می باشد که قابلیت استفاده در کلیه درگاههای بانکی کشور (پوز فروشگاهی و خرید اینترنتی) را دارا می باشد.
 -2شرکت/موسسه/سازمان موظف است پس از احراز مشخصات هویتی پرسنل معرفی شونده (شامل نام و نام خانوادگی و کد ملی) ،اطالعات مربوطه را جهت صدور
به نماینده ایران کارت تحویل دهد .مسوولیت صحت احراز هویت  ،به عهده شرکت/موسسه/سازمان می باشد .
 -3مسئولیت نحوه استفاده از «ایران کارت» به عهده دارنده کارت (فرد حقیقی صاحب کارت) می باشد و وی موظف است در استفاده از آن کلیه قوانین بانکی ،قوانین
ضد پولشویی و سایر قوانین جمهوری اسالمی ایران را رعایت نماید.
 -4کلیه مبالغ واریزی به ایران کارت ،متعلق به دارنده کارت بوده و بانک اجازه انتقال آن را به غیر نخواهد داشت.
 -5کلیه کارت ها بصورت پلمپ شده ،پس از احراز هویت تحویل صاحب کارت می گردد و امکان تحویل کارت های صادر شده به درخواست کننده
حقوقی(شرکت/موسسه/سازمان متقاضی) وجود ندارد.
 -6درصورت تمایل شرکت/موسسه/سازمان به واریز مبالغی به کارتها (بن رفاهی مشمول معافیت مالیاتی
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از حقوق ،پرداختی در اعیاد و مناسبتها و غیره) ،می

بایست طبق روال کاری مشخص شده درخواست مکتوب شرکت/موسسه/سازمان به همراه فایل اطالعات واریز و اصل فیش واریزی به نماینده ایران کارت تحویل
گردد.
 -7نحوه محاسبه امتیاز نقدی و امتیاز تشویقی و همچنین سرویس های ارائه شده برای هر دسته از دارندگان ایران کارت  ،بر اساس دستورالعملهای مندرج در پورتال
ایران کارت می باشد .در صورت بر وز هرگونه تخلف و تقلب در استفاده از کارت و یا کسب امتیازات نقدی و تشویقی یا استفاده از سرویس های ارائه شده ،بانک
می تواند رأساً نسبت به انسداد کارت ،عودت امتیازات و طی مراتب قانونی اقدام نماید.

به عنوان نماینده/مدیرعامل شرکت/موسسه/سازمان
اینجانب
کارت» بانک آینده را مطالعه نموده و موافقت خود را با کلیه مفاد آن اعالم می دارم.
نام و نام خانوادگی

امضاء

قوانین و مقررات مربوط به پروژه «ایران

مهر شرکت

پیوست شماره دو
ضوابط قانونی استفاده پرسنل شرکت/موسسه/سازمان  ...از ایران
کارت
براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب  9362و ماده  91قانون مدنی منعقد گردید و دارنده ایران کارت  ،کلیه شرایط و تعهدات مندرج را به شرح ذیل پذیرفته و خود رامکلف به رعایت و اجرای
مفاد آن می داند :
ماده : 9ایران کارت  ،قابلیت استفاده در تمامی درگاه های پرداخت الکترونیک بانکی را دارد .
ماده : 2ایران کارت  ،یک کارت الکترونیکی خرید متصل به شبکه شتاب است که دارنده آن می تواند از کلیه خدمات و قابلیت های کارت های بانکی عضو در شبکه شتاب استفاده نماید .مزیت این کارت
 ،برگشت درصدی از مبلغ خرید به صورت شارژ در کارت (  ) CASH BACKو کسب امتیاز تشویقی )  ( POINTSو استفاده از آن برابر ضوابط و دستورالعمل جاری بانک می باشد  .دارنده ایران کارت
با مراجعه به پورتال ایران کارت به نشانی  www.iranian.cardsمی تواند اطالعات کامل تر و جامع تری درخصوص مراکز طرف قرارداد  ،نحوه محاسبه امتیاز نقدی و تشویقی  ،گزارش تراکنش های
خرید و  ....دسترسی پیدا نماید .
ماده : 3بانک هرگونه تغییر در نحوه محاسبات امتیاز نقدی یا تشویقی را از طریق پورتال ایران کارت یا ارسال پیامک به نشانی پستی الکترونیکی (ایمیل) مشتری با شماره (موبایل) اعالمی وی به بانک ،
اعالم خواهد نمود.
ماده : 4صرف درخواست کتبی جهت اخذ ایران کارت توسط مشتری تعهدی را برای بانک جهت صدور کارت وذکور به وجود نمی آورد و پس از احراز هویت مشتری و در صورت واجد شرایط بودن
مشتری طبق ضوابط و مقررات مربوط مبادرت به صدور ایران کارت برای وی خواهد نمود.
ماده : 5بانک کارت را به مبلغ صفر ریال صادر می نماید .دارنده ایران کارت می تواند بعد از فعال شدن کارت از طریق گزینه "انتقال کارت به کارت" و از طریق درگاه های متنوعی همچون پیشخوان
مجازی موبایل بانک  ،همراه بانک  ،همراه کارت  ،اینترنت بانک  ،خودپردازهای کلیه بانک ها و غیره نسبت به شارژ ایران کارت خود اقدام نماید.
ماده : 6دارنده ایران کارت متعهد گردید که شخصاً از کارت صادر شده موضوع این قرارداد استفاده نماید و به هیچ وجه کارت را جهت استفاده در اختیار غیر قرارندهد  ،در غیر اینصورت مسئولیت و
تعهد ی متوجه بانک نیوده و دارنده کارت مسئول خواهد بود  ،ضمناً بانک مجاز خواهد بود نسبت به غیر فعال نمودن کارت اقدام نماید.
ماده : 7دارنده ایران کارت متعهد گردید با استفاده از کارت  ،تراکنش های صوری و غیر واقعی انجام نداده و در صورت اثبات هرگونه تراکنش غیر واقعی از طریق سامانه ایران کارت (به تشخیص بانک)
بانک مجاز خواهد بود بدون اطالع قبلی به مشتری  ،برگشت نقدی و امتیاز تشویقی صوری را حذف و در صورت تکرار موضوع  ،فعالیت کارت را در سامانه مذکور متوقف نماید .دارنده ایران کارت حق
هیچ گونه ایراد و اعتراض بعدی دراین خصوص نخواهد داشت .
ماده : 8شماره رمز و کد عبور کارت که برای استفاده از پایانه ها به دارنده ایران کارت اختصاص و در اختیار ایشان قرارداده می شود  ،محرمانه بوده و مسئولیت حفظ و نگهداری کارت و رمز مربوطه  ،به
عهده وی بوده و بانک هیچ مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
ماده : 1در صورت سرقت  ،مفقود  ،شکسته شدن یا خرابی کارت  ،دارنده ایران کارت موظف است فوراً از طریق تلفنبانک آینده یا از طریق مراجعه حضوری به شعبه  ،نسبت به اعالم مراتب آن و غیر
فعال نمودن ایران کارت خود اقدام نموده و سپس درخواستی مبنی بر ابطال یا فعال نمودن مجدد همان شماره کارت  ،به یکی از شعب بانک آینده ارائه نماید.
ماده : 91بانک هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارات و زیانهای احتمالی وارده در فاصله زمانی بین مفقود شدن یا به سرقت رفتن کارت تا زمان اعالم مراتب آن به بانک نداشته و مسئولیت آن مستقیماً
متوجه دارنده کارت خواهد بود.
ماده  : 99دارنده ایران کارت متعهد می شود در صورتی که بر اثر اشتباه یا به هر دلیل از جمله خرابی یا نقص درگاه های پرداخت بانکی و یا اشکال و نقص در سیستم نرم افزاری بانک  ،موجباتی فراهم
گردد که دارنده ایران کارت وجوه بیش از موجودی حساب خو د دریافت یا به حسلب ایشان واریز گردد  ،به محض اعالم بانک مبلغ اضافه برداشت را فوراً به بانک مسترد نموده و در صورت تاخیر در
ایفای تعهدات  ،عالوه بر وجوه مازاد دریافتی  ،وجه التزام متعلقه را بر مبنای  %31به بانک پرداخت نماید  .ضمناً بانک حق و اختیار خواهد داشت اصل و خسارت مذکور را ازهر گونه حساب بانکی یا
سپرده و اموال مشتری نزد بانک  ،راسا و بدون ارسال اخطاریه یا اظهار نامه برداشت و کارسازی نماید و مشتری حق هیچ اعتراضی را دراین خصوص نخواهد داشت .
ماده : 92دارنده ایران کارت  ،در صورت نیاز و به محض اعالم بانک ج هت به روز رسانی یا افزایش سطح خدمات کارت و غیره  ....کارت مزبور را در اختیار بانک قرارداده و هرگونه تغییرات احتمالی آن را
می پذیرد .
ماده : 93در صورت ایجاد هرگونه مشکل در درگاه های پرداخت بانکی و عدم امکان ارائه خدمات بانکی به دارنده کارت  ،بانک حق و اختیار خواهد داشت که انجام خدمات بانکی مربوطه را تا رفع
اشکال  ،قطع نماید .
ماده : 94هزینه تمدید و صدور مجدد ایران کارت و کارمزد مربوط با استفاده از کلیه درگاه های پرداخت سایر بانک ها  ،به عهد دارنده ایران کارت بوده و از موجودی حساب مربوطه به کارت وی یا از
محل سایر حساب ها و سپرده های دارنده ایران کارت نزد بانک کسر و کارسازی خواهد شد و در صورت کمبود موجودی  ،دارنده ایران کارت متعهد است  ،به محض اعالم بانک وجوه مکسوره آن را
بالفاصله تامین و پرداخت نماید .
ماده : 95دارنده ایران کارت  ،به نحو غیر قابل برگشت به بانک اختیار می دهد هرگونه مطالبات خود را از محل موجودی کارت یا هرگونه وجوه دیگر متعلق به وی نزد بانک  ،برداشت یا به همان میزان
از سایر دارایی های دارنده ایران کارت نزد بانک تملک نماید .
ماده : 96دارنده ایران کارت می تواند موجودی کارت خود را (با رعایت سقف مقرر) به هر کارت دیگر عضو شتاب که مورد نظر وی باشد  ،انتقال دهد و چنانچه در این مورد اشتباه یا ایرادی در خصوص
وجوه انتقالی به وجود آید  ،بانک مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت و مشتری حق هرگونه اعتراض و ایرادی را در این خصوص نخواهدداشت .
ماده : 97عملیات برداشت وجه نقد با استفاده از ایران کارت در هر روز از پایانه های خودپرداز ( )ATMتابع مقررات و ضوابط شبکه شتاب است .
ماده : 98بانک مجاز است در صورت صالحدید  ،تغییراتی در شرایط و مقررات و نحوه استفاده از ایران کارت اعمال نماید .این تغییرات از طریق جراید یا رسانه های گروهی  ،پورتال بانک یا هر روش
دیگری که بانک اتخاذ نماید  ،به اطالع دارندگان ایران کارت خواهد رسید و رعایت شرایط و مقررات مذکور از زمان اطالع رسانی برای دارندگان ایران کارت الزم االجراست .
ماده : 91کمیت و کیفیت کاالها و خدماتی که از ناحیه پذیرندگان دستگاه های پایانه فروش ارائه می گردد  ،به عملکرد بانک مرتبط نبوده و چنانچه پس از انجام معالمله  ،کاال و خدمات ارائه شده
مورد قبول دارنده ایران کارت قرار نگیرد  ،بانک مسئولیت و تعهدی نسبت به اعتراض و ادعاهای دارنده ایران کارت علیه پذیرندگان نخواهد داشت.
ماده : 21مسئولیت تمامی تراکنش ها و عملکرد انجام شده در خصوص کارت و حساب متصل به آن به عهده دارنده ایران کارت بوده و بانک مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
ماده : 29دارنده ایران کارت با اطالع از مفاد این پیوست  ،ضمن آگاهی از مفاد قانون مبارزه با پولشویی مصوب  9386/99/12مجلس شورای اسالمی و آئین نامه و دستورالعمل اجرایی آن  ،متعهد و
ملتزم می گردد که ضمن رعایت مواد قانونی یاد شده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی شود خودداری نموده و همچنین به اشخاص ثالث اجازه استفاده از کارت و حساب متصل
به آن وسایر حساب ها و خدمات بانکی و ابزارهای الکترونیکی خود را نداده و در صورت اقدام  ،موضوع را بالفاصله به بانک اطالع خواهد داد.
ماده : 22دارنده ایران کارت متعهد است هرگونه تغییر در کد و نشانی و ثبتی و سایر تغییرات را  ،بالفاصله به همراه مستندات مربوطه به بانک اطالع رسانی و ارائه نماید.
ماده : 23دارنده ایران کارت رضایت خود را بابت واریز برگشت نقدی مربوط به خرید متعلقه را به حساب یا ایران کارت معرفی شده شرکت  /موسسه /سازمان ................................................................اعالم
نموده است .

