
 قرارداد ارائه تسهیالت خرید اقساطی به پذیرندگان بازاریابی شده شرکت دیبا الکترونیک

 

 طرفین قرارداد .1

و کد  10101850423با شناسه ملی  164214شماره ثبت  بهشرکت تجارت الکترونیک پارسیان این قرارداد فیمابین 

به نمایندگی  22661777تلفن :  8به نشانی تهران، خیابان آفریقا، خیابان سلطانی، پالک  411136549745اقتصادی 

 از این پسآقایان  احمد جعفری  با سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی باقری با سمت معاون مالی و پشتیبانی که 

متولد ................... به شماره  .................... فرزند....................................     خانم/آقایو خوانده می شود  "طرف اول"در این قرارداد 

........ واقع ...................................مالک فروشگاه/مدیر شرکت با شماره ملی ....................................  شناسنامه ................ صادره از ................

.... ........................................................................................................در استان ...................... شهر ............................ و به نشانی ...........................

... و تلفن ..نام مالیاتی ..................................... تلفن ثابت ............................. کد ...و کد رهگیری ثبتکد اقتصادی ................................ دارای 

ارائه خدمات ........................ به فروش کاال/شماره ........نامه شرکت به س........... که طبق پروانه کسب/اسا.....همراه ..................

بر اساس شود، نامیده می "طرف دوم "از این پس......... اشتغال دارد  و ........................................ و در محدوده جغرافیایی .................

 گردد.یالزم االجراست منعقد م نیطرف یکه برا ریز طیبا شرا یقانون مدن 10ماده 

 قراردادموضوع  .2

فروش اقساطی محصوالت دیبا الکترونیک صبا به طرف دوم که طرف اول وظیفه اعطای  از موضوع قرارداد عبارت است

به طرف دوم را بر عهده دارد و طرف دوم مطابق شروط و  محصوالت دیبا الکترونیک صبا تسهیالت جهت خرید اقساطی

 تسهیالت خرید را خواهد داشت.ن بهره مندی ادی حاضر امکامندرجات قرارد

 

 قرارداد مدت .3

 .توسط طرف دوم می باشد و انجام تعهد تراکنش مدت این قرارداد از تاریخ امضای آن تا انتهای پرداخت کلیه اقساط

 

 قرارداد مبلغ .4

و با احتساب ارزش  ، معادل ............................ ریال .................................مدل ........ ....................................ارزش دستگاه  1-4

 باشد.می............................................ ریال مبلغ کل فاکتور  افزوده

ارائه می گردد  به نام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان طرف دومیک فقره چک صیادی توسط  ،مبلغ کل فاکتوربه  2-4

 نماید.اقدام می از این محل و در صورت عدم ایفای تعهدات طرف دوم، طرف اول نسبت به اجرای ضمانت

 باشد................. ریال می................... کل فاکتور معادل  ارزش  %80: مبلغ تسهیالت قابل ارائه به طرف دوم، معادل 1تبصره 

 .باشدبه نام خود فرد و یا خانواده درجه یک ایشان  باید، طرف دوم چک صیادی ارائه شده توسط  :2تبصره 

صره  ستگاه فروخته3تب شماره به  ،شده : د ستگاه کارتخوان به  شگاهید متعلق به .................................................  پایانه فرو

  باشد.متصل می شرکت تجارت الکترونیک پارسیان 

 



 نحوه پرداخت .5

نهایی شده و  ایشانخواهد شد و پس از آن درخواست توسط طرف دوم انجام  کل فاکتور نقدی مبلغ  %20پرداخت  1-5

 .شودامکان گرفتن تسهیالت از وامینه فراهم می

  توسط طرف دوم صورت می گیرد. %4 کارمزدتسهیالت با بازپرداخت  2-5

)به آدرس  وامینه در سامانه پنل عضویتخود را از طریق  تسهیالت دریافتیاقساط  استموظف طرف دوم  3-5

vamine.ir) د.پرداخت نمایدر تاریخ مقرر  و یا از طریق اپلیکیشن وامینه 

 باشد:نحوه انجام تعهد تراکنش به یکی از دو شیوه زیر و به انتخاب طرف دوم می 4-5

 .باشدتراکنش ماهانه در طول مدت دو سال می 3000طرف دوم متعهد به انجام       

 باشد.تراکنش ماهانه در طول مدت سه سال می 2000دوم متعهد به انجام  فطر      

درصدی بعالوه نرخ سود  6در صورت تاخیر در پرداخت اقساط، به ازای هر روز از تاریخ سررسید اقساط، جریمه  5-5

وطه به مبلغ قسط گردد و جریمه مربتسهیالت )بدون لحاظ نمودن تخفیف اضافه به طرف دوم( به بدهی مشتری اضافه می

 شود.طرف دوم اضافه می

موظف است  نقدی مبلغ کل فاکتور بر عهده شرکت دیبا الکترونیک صبا بوده و طرف دوم %20: مسئولیت دریافت 4تبصره 

 جه ایشان پرداخت نماید.این مبلغ را در و

 

 تعهدات طرف اول .6

مراحل )عضویت، ثبت یه تامین نماید تا کل طرف اول موظف است دسترسی طرف دوم را به پنل سامانه وامینه 1-6

 شود.انجام از طریق این سامانه  مدارک، پرداخت اقساط و ...( بارگذاریدرخواست، 

پذیرندگان را بررسی و نتیجه را از طریق سامانه  بارگذاری شده ساعت کاری مدارک 24طرف اول موظف است ظرف  2-6

 وامینه به ایشان اطالع دهد.

کد تخفیف بر عهده طرف اول خواهد بود و در صورت بروز مشکل وظیفه پیگیری  سامانه و عملکرد صحیحتضمین  3-6

 آن را بر عهده خواهد داشت.

تسویه حساب کامل با طرف اول، پس از طرف دوم و صورت امانی بوده به  های تحویل داده شده به طرف دومهدستگا 4-6

 مالک دستگاه خواهد بود.

موظف است پس از اتمام اقساط طرف دوم و درصورت نداشتن هرگونه جریمه تراکنشی، نسبت به عودت طرف اول  5-6

 تضامین دریافتی اقدام نماید.

طرف دوم به منظور سنجش رسیدن به حدنصاب تراکنشی مورد نظر  دستگاه فروخته شده بههای : تعداد تراکنش5تبصره 

 خواهد شد. ماهه از سوی طرف اول محاسبه 3های در بازه

 

 تعهدات طرف دوم .7

تاخیر در  های تعیین شده در سامانه وامینه اقساط خود را پرداخت نماید و در صورتطرف دوم موظف است در تاریخ 1-7

 به اجرا گذارد.، طرف اول این اختیار را دارد که ضمانت وی را داخت اقساطبازپر



 ،از حد نصاب تعیین شده کمتر نظر نرسد، به ازای هر تراکنشمورد تراکنش اب صبه حد ن رف دومطدر صورتی که  2-7

  جریمه خواهد شد. ریال 1000معادل 

 را به طرف اول اعالم نماید. خود رات در اطالعات تماس و اطالعات ثبتیموظف است هر گونه تغیی طرف دوم 3-7

و قرارداد امضاء شده حاضر را به  نویسی()بدون هر نوع خط خوردگی و پشت طرف دوم موظف است چک ضمانت 4-7

اتوبان شهید به شرکت دیبا الکترونیک صبا تحویل و یا آن را مستقیما برای طرف اول به آدرس تهران، صورت فیزیکی 

 متری 12 خیابان شرقی، الدن خیابان جنوبی، گلزار خیابان، زاده )خیابان صنایع(خیابان شهید فخری صیاد شیرازی،

 .نماید ارسال ، مرکز تحقیقات و نوآوری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان7 شماره ، قائم بست بن انتهای ولیعصر،

طرف دوم موظف است همزمان با بارگذاری مدارک در سامانه وامینه چک ضمانت صادره را در سامانه صیاد به نام  5-7

...................................... و با شرح صیادی و به تاریخ  10101850423پارسیان  به شناسه ملی  ترونیکشرکت تجارت الک

 ثبت نماید. "تادیه دیون )به صورت پیش فرض("بابت  "تجارت الکترونیک پارسیان"

که بعنوان وی و به نشانی مندرج در این قرارداد و از طریق  طرف اولقبول نمود که هرگونه نامه یا اخطاریه  طرف دوم 6-7

 باشد.پست سفارشی ارسال گردد، به منزله ابالغ به نامبرده می

اقرار و اعتراف دارد که نسبت به مفاد و مندرجات این قرارداد وقوف کامل داشته و با علم و اطالع از تعهدات  طرف دوم 7-7

تصریح  طرف دومبه انعقاد و امضاء آن اقدام نموده است، ضمناً  طرف اولفاهم و تراضی با و شرایط موضوع قرارداد و حسن ت

االجراء باشد و موافقت نمود که این قرارداد در حکم اسناد رسمی الزم طرف اولنماید که طبق توافق حاصله با و تأکید می

اعتراض و بحث و گفتگویی را نسبت به اقدامات  طرفین خود را مکلف و ملزم به رعایت آن داشته و حق هرگونه ایراد و

 از خود سلب و ساقط نمود. طرف اولاجرائی 

خریداری شده از  دستگاهست نسبت به سالمت یمی با طرف دومنبوده و  طرف اولبا  دستگاه خریداری شدهسالمت  8-7

 اطمینان حاصل کند. شرکت دیبا الکترونیک صبا

دوم ملزم به استفاده از کارتخوان متصل به سوییچ طرف اول خواهد بود و در صورت  در طول مدت قرارداد طرف  :6تبصره 

 تخطی از این امر، طرف اول می تواند نسبت به جمع آوری دستگاه اقدام نماید.

خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی نخواهد داشت و در  دستگاه : طرف دوم حق فروش، اجاره و یا استفاده امانی7تبصره 

 اقدام نماید. مربوطه صورت تخطی از این امر، طرف اول می تواند نسبت به جمع آوری دستگاه

 

 )فورس ماژور(حوادث غیر مترقبه  .8

در صورت بروز هرگونه سوانح طبیعی و یا غیر طبیعی خارج از قدرت و اراده طرفین اعم از سیل، زلزله، جنگ و وضع قوانین 

موثر بر آن و غیره، به نوعی که طرفین مجبور به توقف اجرای آن تا زمان رفع فورس ماژور باشند، مدت مذکور جزو مدت 

سخ قرارداد و فهریک از طرفین حق  انجامدماژور بیش از سه ماه به طول قرارداد محسوب نمی شود. در صورتیکه فورس 

 .تسویه حساب را خواهند داشت

 

 محرمانه بودن اطالعات .9

قرار می گیرد )اعم از کتبی یا  طرف دومدر اختیار  قراردادکلیه اطالعات، اسناد، مدارک و تعامالتی که برای اجرای این 

و تمام حسن نیت خود را بدین  می باشدها موظف به محرمانه نگاه داشتن آن دومطرف شفاهی( محرمانه تلقی شده، 



. در غیر این صورت طرف اول می تواند به منظور احقاق حقوق خود از طریق مراجع ذیصالح اقدام دمنظور به کار می گیر

 نماید.

 

 حل اختالف  .10

می تواند به  طرفینهرگاه بین طرفین اختالفی در ارتباط با نقض، فسخ، اعتبار و تفسیر قرارداد آن بروز کند، هر یک از 

 الزم االجرا خواهد بود. طرفینمراجع قضایی مراجعه نماید و رأی صادره برای هر یک از 

 

 

 فسخ قرارداد .11

و این فسخ بعنوان تفاسخ بین طرفین شت خواهد دابدون مراجعه به دادگاه حق فسخ قرارداد را  یل طرف اولدر موارد ذ1-11

 :تلقی خواهد شد

 طرف دوم یشده از سو ینیب یشعد پااز موضوع قرارداد در مو یقسمت یاتمام  ی تعهدات یاعدم اجرا 1-1-11

 در خصوص عدم انجام تعهدات طرف اولاخطار کتبی توسط  یک عدم توجه به  2-1-11

اتب را به اطالع طرف دالیلی تصمیم به فسخ قرارداد بگیرد، باید از یک ماه قبل کتبا مردر صورتی که طرف دوم بنا به  2-11

 اول  برساند و تمامی اقساط و تعهدات تا آخر قرارداد پرداخت خواهد شد.

 فسخ از سوی طرف اول، رافع بازپرداخت بدهی طرف دوم نخواهد بود. 3-11

 نسخ قرارداد

که هر  دهیقرارداد رس نی................ به امضاء طرف خیو در تار میدر دو نسخه متحد المتن تنظ تبصره و 7، ماده 11داد حاضر در قرار

 برخوردار هستند. یکسانیدو نسخه از ارزش 

 شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

 امضا و تاریخ

طرف دومنام و نام خانوادگی   

 امضا و تاریخ

 


