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 یـه تعالـبسم

 اری ـرایط همکـش
 

 نام متقاضی)خانم / آقا / شرکت(:

کد ملی/ شناسه ملی    تاریخ تولد/تاریخ ثبت:    شماره شناسنامه / شماره ثبت: 

 شرکت:

           کد اقتصادی:     محل تولد/ثبت: 

فی کند. این صراهیچگونه تعهدی برای این صرافی ایجاد نمیصرافی گردشگری  باارسال درخواست و یا واریز وجه بدون هماهنگی قبلی  -1

نرخهای ای بر مبنباشد که ملزم به انجام سفارش مشتری / متقاضی در صورت تسویه حساب کامل، آن هم پس از انجام قطعی معامله می

 شود.یپذیرد و یا وجه مربوطه عیناً به حساب مشتری برگشت داده مدهای مربوطه، سفارش مشتری انجام میای و کسر کارمزلحظه

زمانی  نماید. انجام معاملهنمی نرخهای اعالمی در سایت یا تابلو صرافی نرخ پایه بوده و هیچگونه تعهدی برای صرافی گردشگری ایجاد -2

 واقع شود. گردشگری گر صرافی ق مشتری و معاملهقطعیت خواهد یافت که همزمان مورد تواف

ت تأخیر . لذا در صورزی مورد معامله را بالفاصله پرداخت و تسویه نمایدبه ازای ریالی / ار ما بایستمشتری پس از قطعیت معامله می  -3

ای های لحظهبایست کلیه خسارات وارده را برابر نرخدر واریزی مشتری و تسویه حساب با صرافی چنانچه خسارتی حادث شود مشتری می

 ساب نماید.تسویه حگردشگری روز معامله سریعًا پرداخت و با صرافی 

 یهای خاص و یا اصالح مندرجات سفارش قبلی از سوی مشتری مستلزم پرداخت کارمزد تکمیلی است. پیگیر  -4

 صول و یا عدم وصول وجه حواله توسط ذینفعوظرف مدت هفت روز کاری از زمان ارسال حواله،  شوم می اینجانب/ این شرکت متعهد  -5

وسط توجه این مدت بمنزله قطعی بودن وصول  انقضایرا کتباً به شرکت خدمات ارزی و صرافی گردشگری اعالم نمایم. بدیهی است 

 ر واریز به حسابدر صورت تأخی نماید.از خود سلب و اسقاط می گونه اعتراض و یا شکایتی رارتلقی شده و مشتری حق هذینفع نهایی 

ینفع در حساب ذحواله وجه روز کاری، مشتری موظف است پس از استعالم و حصول اطمینان از عدم کارسازی  7ذینفع نهایی بیش از 

 .پذیردمی ن خود رابانک کارگزار و نمایندگا جهت پیگیری به این صرافی اعالم نماید. ضمن اینکه این صرافی فقط تأییدیه ، مراتب رانهایی

هت که به تأیید بانک مقصد رسیده ج را صورتحساب گیرنده حواله بایست مستندات الزم از جملهمشتری برای اثبات ادعای خود می لذا

  .پیگیریهای بعدی به این صرافی ارائه نماید

ساعت نسبت به تعیین تکلیف آن  24بایست حداکثر ظرف افی، مشتری میی صردر صورت برگشت حواله و اعالم آن به مشتری از سو  -6

ی سر کارمزدهاکی با خالص برگشت معادلاقدام نماید. تسویه حواله بصورت ریالی به نرخ روز و یا انجام حواله جدید از محل برگشتی )

          مربوط( انجام خواهد پذیرفت.
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ا وکیل مشتری ینماینده هماهنگی صرافی کلیه مراحل کاری را با  این ، ینده کنددر صورتی که مشتری اقدام به معرفی وکیل یا نما -7

 انجام داده و کلیه اسناد مبادله شده مورد قبول مشتری خواهد بود.

شتری مبرعهده سیده او ر هکه به تأیید مشتری یا نمایندو اشتباه در مندرجات حواله  صشی از خسارت وارده بابت هرگونه نقمسئولیت نا -8

اهد بود و ده مشتری خوور به عهعودت حواله مزب هنگامو هرگونه تغییرات یا نوسانات نرخ ارز و زیان حاصله از تبدیل و تسعیر ارزها در بوده 

 خود سلب و اسقاط می نماید. مشتری حق هر گونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص از

هده عیمیل ها به ک نمودن اهحفاظت از مکاتبات و مراقبت از اصالت پیام ها و مکاتبات اینترنتی به منظور جلوگیری از ورود هکرها و  -9

دمات خت کریق شدرخواست پیگیری از طر ، رههک شدن مدارک، فاکتور، شماره حساب و غیاینجانب / این شرکت می باشد. و در صورت 

واهد ها انجام خ ال تحریمموانع ایجاد شده به علت اعموجود ارزی و صرافی گردشگری و یا ارائه اطالعات کارگزاران مربوطه در صورت عدم 

 پذیرفت و هیچ گونه مسئولیتی از این بابت متوجه شرکت خدمات ارزی و صرافی گردشگری نخواهد بود.

قررات کشور مللی نبوده و مغایر با وجه این حواله بابت مسائل ممنوعه بین الم نمایم کهاقرار میبدینوسیله این شرکت  /اینجانب  -10

شویی پولارزه با مباق ارز و قانون مربوط به قاچمقررات  و قوانین ارز،جایی خصوص منشأ حواله و جابهدر جمهوری اسالمی ایران نمی باشد و 

 .باشممجاز به فروش ارز یا انجام حواله از محل آن می اینجانب / این شرکتو  استرعایت گردیده 

ت ها و ران و شرکشرکت خدمات ارزی و صرافی گردشگری جهت ارسال حواله می تواند بنا به تشخیص خود نسبت به تعیین کارگزا -11

حق ایند ز این فرضمن آگاهی اکه صالح بداند اقدام نماید و اینجانب / این شرکت )متقاضی( به هر شکلی بانک های داخلی و خارجی 

 .می نمایم/ می نمایدگونه اعتراضی را از خود سلب هر

را  ه حوالهکارگزاران مشخصات فرستند ،شورهاکالمللی و برخی های بینمسائل و مشکالت مربوط به تحریم توجه به اینکه بدلیلبا  -12

 شت.شرکت بوده و اعتراضی در این خصوص نخواهم دامورد تأیید اینجانب / این د، مراتب نماینرأساً تعیین می

ار صراحتاا اظه ین شرکت در رابطه با قراردادهای منعقده و یا خرید و فروش های انجام شده با شرکت صرافی گردشگریاینجانب / ا -13

ی ما بین ا مکاتبات فده و یکه هیچ وجهی ، چه در ایران و یا خارج از ایران به غیر از مبالغ مندرج در فاکتورهای رسمی صادر ش می نمایم

اعم )شخص ثالثی  وجهی با ننموده ام و هیچ گونه قراردادی ، با ترتیبات خاصی یا تفاهم و توافق برای پرداخت چنین، پرداخت انجام شده 

 اهم داشت . داشته و نخونستقیم مماینده مشاور و ... ( در مقابل معامالت ارزی که با صرافی گردشگری داشته ام با واسطه و یا از کارگزار ، ن

مهوری لیه کشور جع یکشورها مقررات تحریمبواسطه اینکه برخی همچنین  ،چنانچه وجه حواله ارسالی بعلت مقررات بین المللی -14

ده و حق هر ی نبوردشگراسالمی ایران اعمال نموده اند، بلوکه و ضبط گردد، هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت خدمات ارزی و صرافی گ

تری صورت با مش البته نهایت همکاری در خصوص پیگیری سرنوشت حواله گونه اعتراضی را از خود سلب و اسقاط می نماید/می نمایم.

 خواهد پذیرفت.

علق به امل ریالی متکا عنایت به شرایط تحریمی و تغییر مستمر قواع بانکهای طرف معامله با ایران ارزهای فروخته شده پس از تسویه ب -15

ی نخواهد لغ ارزمشتری بوده و در صورت برگشت حوالجات مذکور این صرافی هیچگونه مسئولیتی در خصوص بازخرید و عودت ریالی مبا

 داشت. 
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در الت روز اختالبو همچنین چنانچه قوانین داخلی و بین المللی، مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  -16

ات ارزی و رکت خدمهای کارگزاری و مراسالتی، موجب عدم پرداخت و یا تاخیر در پرداخت وجه حواله گردد، مسئولیتی متوجه شسیستم

ی مو اسقاط  از خود سلبدر این خصوص را  یهر گونه ادعا و اعتراضبنابراین اینجانب/ این شرکت حق  نمی باشدصرافی گردشگری 

                  نمایم./می نماید.

ترداد غیر قابل اس و بانک و کارگزاران از مشتری اخذ و ، کارمزد و هزینه های مربوط به صرافی آن برگشتاز زمان قبول حواله و یا   -17

 باشد.می

 ینفع( است.های خارج از کشور به عهده گیرنده حواله )ذخالص بوده و کلیه هزینه ناحواله های ارزی صادره به صورت  -18

رک و شود لذا دریافت مدایبا توجه به ماهیت کار صرافی و ارائه خدمات حوالجات ارزی که بعضًا بدون مراجعه حضوری مشتری انجام م -19

، ارسال هر گونه مکاتبه د بود.شتری خواهو تلگرام به منزله درخواست اصلی تلقی شده و مورد قبول م e-mailمستندات از طریق فاکس، 

و  ، عدم پیگیریشود و عدم پاسخفاکس، تلفن و یا سایر روشهای ارتباطی به آدرس و مشخصات اعالمی مشتری بعنوان ابالغ رسمی تلقی می

ات س و یا مشخصییر آدرهیچگونه مسئولیتی را برای صرافی گردشگری ایجاد نخواهد کرد. لذا میبایست هرگونه تغ ، یا تغییر آدرس مشتری

 جدید کتباً به صرافی گردشگری اعالم شود.

 و الذکر جزء الینفک فرم حواله بوده و مابین متقاضی حواله و شرکت خدمات ارزی و صرافی گردشگری الزم و معتبر استوارد فوقم -20

 دارد.متقاضی با امضاء آن موافقت خود را با کلیه موارد آن اعالم می

نجام پذیرفته الختیار او اشخصاً توسط وی یا نماینده تام ا ،بلغ ریالی یا ارزی حواله درخواستی مورد معاملهممتقاضی اقرار می نماید که  -21

سویه بالغ مورد تمه بابت کو هر گونه ادعایی  را پذیرفتهبالغ تسویه شده متقاضی مسئولیت کامل منشاء م ،و با امضاء فرم درخواست حواله

 حواله از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی انجام پذیرد مسئول و پاسخگو خواهد بود.

ح و ذیصاله مراجع بر صورت احراز هر گونه خالف واقع در موارد اقراری و اعالمی مذکور در این برگ، هر گونه مسئولیت و جوابگویی د -22

مقدار  ، جبران هر ل عدولسازمانهای دولتی و بانکی و اشخاص اعم از حقیقی،حقوقی بعهده اینجانب/ این شرکت بوده و بطور  قطع و غیرقاب

 و هر نوع زیان و خسارت به شرکت صرافی گردشگری را از هر جهت تعهد می نمایم/ می نماید.

دارد که موارد بند مطالعه و مورد قبول واقع شد. بدینوسیله اعالم می 21صرافی گردشگری درکلیه مندرجات مربوط به شرایط همکاری با 

 داشته و معتبر خواهد بود.تسری مذکور به کلیه معامالت اینجانب / این شرکت با صرافی گردشگری 

 مهر و امضاء -نام و نام خانوادگی متقاضی                                                                             

 

 

 

 متقاضی:آدرس 

 ثابت: شماره تلفن

 شماره فاکس:

 آدرس ایمیل

 تاریخ

 همراه:


