ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﻞ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه:
ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ:

اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ

ﻓﺮزﻧﺪ

ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ

ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ
/

/

ﺻﺎدره از

ﻧﺸﺎﻧﯽﻣﺤﻞﺳﮑﻮﻧﺖ
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس

ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ
ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ:

اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ

ﻓﺮزﻧﺪ

ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ

ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ
/

/

ﺻﺎدره از

ﻧﺸﺎﻧﯽﻣﺤﻞﺳﮑﻮﻧﺖ
دارﻧﺪه ﺣﻖ اﻣﻀﺎ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ/دﻓﺘﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻮز/ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ
ﺑﺎ ﮐﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻮق ،اﻋﻼم ﻣﯽ دارم ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج
در اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را درک و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از اﺧﺬ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد و اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ.

 .١ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﺿﺎﻓﻪ از ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ در اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﻞ
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮدت آن اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.

 .٢ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ را ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻋﻼﻣﯽ رﻋﺎﯾﺖ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 .٣ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺻﻞ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎرت ﻫﻮﯾﺖ،
ﮐﺎرت آﻣﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎرت ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ دارای اﻋﺘﺒﺎر اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻢ.

 .٤ﺑﺮای ﻓﺮوش و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت درﺧﻮاﺳﺘﯽ ،ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ )ﭘﺸﺖورو( از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﯾﺎ
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻳﺎ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎرت ﻫﻮﯾﺖ ،ﮐﺎرت آﻣﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎرت ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ،از ﻣﺸﺘﺮی ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻢ.

 .٥ﻓﺮم اﺷﺘﺮاک را ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﻣﻀﺎء ﻣﺸﺘﺮک و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮم ﻫﺎی ﺷﺮاﯾﻂ
اﺷﺘﺮاک و ﻣﺪارک ﻫﻮﯾﺘﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻢ.

 .٦ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮم از اراﺋﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺗﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ واﮔﺬاره ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪون ﺣﻀـﻮر
ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻢ.

ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﻞ

 .٧ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ،ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺪارک ﻧﺎﻗﺺ ،ااز اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻢ.

 .٨آﮔﺎﻫﯽ دارم ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻫﺮ ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از آن ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﻓﻌﺎل ﮔﺮدد و ﯾﺎ از ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺧﺎرج ﮔﺮدد ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻗﺐ و ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص را ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد.

 .٩ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮم ﻫﺎی اﺷﺘﺮاک ،ﻣﺪارک و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺪارک ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ را ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﻞ ﯾﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻢ.

 .١٠ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮم ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن از ﺳﻮی ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺤﻮل ﻣﯽﺷﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ و اﺑﻼﻏﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ و اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻔﺎد آن را ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮد آﻣﻮزش دﻫﻢ.

 .١١ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻔﻆ ،ﺣﺮاﺳﺖ و ﻋﺪم اﻓﺸﺎی اﺳﻨﺎد ،ﻣﺪارک و رﻣﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺼﻮر و ﺗﺨﻠﻒ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺨﺪوش ﺷﺪن ،ﺧﺴﺎرت و ﻣﻔﻘﻮدی ﮔﺮدد ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت

اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت  ٣روز ﮐﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻢ.

 .١٢ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺮﺳﯽ اﯾﺠﺎدﺷﺪه ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ
ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد ﺑﻮده و از اﻓﺸﺎی آن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.

 .١٣از راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ وب ﺳﺎﯾﺖ ،ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺳﺎﻣﺎن ﻻﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس،
ﭘﺮﺗﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ،ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ،اﯾﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﯾﺎ
ﭘﺲ از آن اﯾﺠﺎد و اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻢ.

 .١٤ﮐﻠﯿﻪ اﻗﻼم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﻞ را در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
 .١٥در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ،ﻇﺮف ﻣﺪت  ١روز ﮐﺎری ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﻞ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻢ.
 .١٦از درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﺮخ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب اﻋﻼﻣﯽ از ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻢ.
 .١٧ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﻞ در ﺧﺼﻮص ﻗﻄﻊ و ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﺴﺎزی و ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮم.

ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ )ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه(

ﻣﺤﻞ درج ﻣﻬﺮ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﮔﻮاﻫﯽ اﻣﻀﺎ

