
 کاربران وامینهخرید اقساطی به  اعتبارارائه قرارداد 

 طرفین قرارداد .1

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

که از این پس  22661777تلفن :  8به نشانی تهران، خیابان آفریقا، خیابان سلطانی، پالک  411136549745اقتصادی 

... به ................فرزند .................... متولد ...........................................     خوانده می شود و خانم/آقای "طرف اول"در این قرارداد 

........................ به نشانی ....................... با شماره ملی .......................................... صادره از .....................شماره شناسنامه ......

تلفن ثابت ............................. کد  کد پستی .............................  .......................................................................................................................................

شرایط زیر با  مدنی قانون 10شود، بر اساس ماده نامیده می "طرف دوم "از این پس....................... که .............. و تلفن همراه ...........

 گردد.که برای طرفین الزم االجراست منعقد می

 قراردادموضوع  .2

 طرف اول، که در سامانه وامینه ................................................ کاال از فروشگاهاقساطی  خریداز  موضوع قرارداد عبارت است

 مطابق شروط و مندرجات قراردادی طرف دومرا بر عهده دارد و  طرف دومجهت خرید اقساطی به اعتبار وظیفه اعطای 

 .را خواهد داشت خریداعتبار مندی از حاضر، امکان بهره

 قرارداد مدت .3

 .می باشدطرف دوم تا انتهای پرداخت کلیه اقساط توسط این قرارداد از تاریخ امضای آن مدت 

 قرارداد مبلغ .4

جهت خرید از فروشگاه طرف دوم ه اعتبار ب........... ریال .............................  مبلغ به موجب این قرارداد، طرف اول

  .نمود ءاعطا طرف قرارداد سامانه وامینه................................ 

قره چرر یرر  طرف دوم  :1تبصرررره  ثبررت در سررررامررانرره صررریررادی صررریررادی ف لیررت  ب برره  جرردیررد بررا قررا

... ................................... کد...............................شعبه .... .............................نزد بان  ..................... ..................................................  شماره

و  تاریخ بدون) درخواسررتیبهای خرید اقسرراطی درصررد  120به میزان  .... ریال........................................................به مبلغ ......

در صورت عدم ایفای وکالت و اختیار داد طرف اول سپرد و به  اولطرف بعنوان تضمین به  بدون هیچ گونه خط خوردگی( 

  تعهدات توسط طرف دوم نسبت به وصول مطالبات خود از محل چ  ماخوذه اقدام کند.

 تواند به نام خود فرد و یا خانواده درجه ی  ایشان باشد.، میطرف دوم چ  صیادی ارائه شده توسط  :2 تبصره

 وجه اعتبار پرداختباز نحوه  .5

ریال بهای خرید اقساطی وجه اعتبار کاالی خریداری شده را در طرف دوم متعهد گردید مبلغ ..............................   5-1

 سامانه وامینه برای کارمزدپرداخت نماید.  2-5باشد را ماهیانه به شرح بند ................ می..سررسید آن ..... ............ قسط که

 ( خواهد بود.ساالنه )وابسته به فروشگاه انتخابی %6ارائه خدمات پرداخت اقساطی حداکثر 

 (vamine.irدریافتی خود را از طریق پنل عضویت در سامانه وامینه )به آدرس اعتبار طرف دوم موظف است اقساط  2-5

 در تاریخ مقرر پرداخت نماید. و یا از طریق اپلیکیشن وامینه

در صورت و یا تبدیل دیون به دین حال )ی هر روز از تاریخ سررسید اقساط به ازادر صورت تاخیر در پرداخت اقساط،  3-5

سط( تا تاریخ تسویه بدهی عالوه بر وجوه تادیه نشده خود مبلغی به عنوان وجه التزام تادیه دین ق 2عدم پرداخت بیش از 

 :طبق فرمول ذیل پرداخت نماید

 درصد وجه التزام * مانده بدهی( 6تعداد روز*)

 100تعداد روز واقعی سال * 

 شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

 امضا و تاریخ

  طرف دومنام و نام خانوادگی 

 امضا و تاریخ



 

ای که از مانده اقساط سررسید شده حسب مورد عبارتست: مانده بدهی مندرج در فرمول محاسباتی این ماده 3تبصره 

 ای که به دین حال تبدیل شده است.خریدار نسبت به پرداخت آن به طرف اول اقدام ننموده است و اقساط سررسید نشده

 طرف اولتعهدات  .6

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

 صورت پذیرد.از طریق این سامانه  و ...( ، پرداخت اقساطمدارک بارگذاریدرخواست، 

خواهد بود و در صورت بروز مشکل وظیفه پیگیری آن  طرف اولبر عهده  خریدکد  سامانه و تضمین عملکرد صحیح 2-6

 را بر عهده خواهد داشت.

 اقدام نماید. چ  تضمیننسبت به عودت  ،طرف دومموظف است پس از اتمام اقساط  طرف اول 3-6

ساعت کاری مدارک بارگذاری شده طرف دوم را بررسی و نتیجه اعتبارسنجی را از  72طرف اول موظف است ظرف  4-6

 طریق سامانه وامینه به ایشان اطالع دهد.

های سامانه وامینه مبنی بر ایراد، نقص و یا تاخیر  طرف اول هیچگونه تعهدی در قبال تخلفات فروشگاه و یا فروشگاه 5-6

 در ارسال به موقع کاال ندارد.

 طرف دومتعهدات  .7
 

عدم های تعیین شده در سامانه وامینه اقساط خود را پرداخت نماید و در صورت طرف دوم موظف است در تاریخ 1-7

 ، طرف اول این اختیار را دارد که ضمانت وی را به اجرا گذارد.ایفای تعهدات

اتوبان شهید نشانی تهران، به موظف است چ  ضمانت و قرارداد امضاء شده حاضر را به صورت فیزیکی طرف دوم  2-7

 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 الکترونی  پارسیان، 7 شماره ، قائم بست بن انتهای ولیعصر،

  باشد. ویکه به نام  انجام دهدموظف است عضویت در پنل سامانه وامینه را با شماره موبایلی  طرف دوم 3-7

و بدهی ناشی از قرض اعطائی موضوع این قرارداد و  طرف اولنسبت به میزان مطالبات  طرف اولاظهار و تشخیص  4-7

است. ضمناً چنانچه به منظور وصول  طرف دومو همچنین نسبت به تخلف وی معتبر بوده و مورد قبول  طرف دومتعهدات 

های مترقبه بر امر وصول اعم از هزینه ناچار به توسل به اقدامات قانونی گردد، پرداخت کلیه هزینه طرف اولمطالبات 

 باشد.می طرف دومالوکاله وکیل، هزینه اجرائی و ثبتی و غیره به عهده دادرسی، حق

درج در این قرارداد و از که بعنوان وی و به نشانی من طرف اولکه هرگونه نامه یا اخطاریه  نمایدمیقبول  طرف دوم 5-7

 باشد.طریق 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 6-7

خود را مکلف و ملزم  و انعقاد و امضاء آن اقدام نموده استبه  طرف اولو شرایط موضوع قرارداد و حسن تفاهم و تراضی با 

از خود سلب و  طرف اولبه رعایت آن داشته و حق هرگونه ایراد و اعتراض و بحث و گفتگویی را نسبت به اقدامات اجرائی 

 ساقط نمود.

کاال و خدمات خریداری ست نسبت به سالمت یمی با طرف دومنبوده و  طرف اولسالمت کاال و خدمات دریافتی با  7-7

همچنین الزم به ذکر است شرایط تحویل کاال شامل بازه زمانی، نحوه تحویل، هزینه  شده از فروشگاه اطمینان حاصل کند.

 باشد.وم و توافقات وی با فروشگاه میحمل، گارانتی محصول و ... همگی بر عهده طرف د

 تماس خود را به طرف اول اعالم نماید.طرف دوم موظف است هر گونه تغییرات در اطالعات  8-7

 

 شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

 امضا و تاریخ

  طرف دومنام و نام خانوادگی 

 امضا و تاریخ



طرف دوم موظف است همزمان با بارگذاری مدارک در سامانه وامینه چ  ضمانت صادره را در سامانه صیاد به نام  9-7

صیادی ................. و با شرح .....و به تاریخ ................ 10101850423به شناسه ملی  شرکت تجارت الکترونی  پارسیان 

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

 تعریف شده در سامانه وامینه انجام دهد. روالطرف دوم موظف است فرآیند احراز هویت را مطابق با  10-7

وظف ت می باشد و طرف دوم مکد خرید ارسالی در سامانه وامینه به شماره موبایل طرف دوم به منزله ارائه تسهیال 11-7

های حضوری یا آنالین، به منزله تائید نهایی باشد. در صورت استفاده از کد خرید در فروشگاهبه حفظ و نگهداری آن می

 باشد.باشد و طرف دوم پس از استفاده از کد خرید، موظف به پرداخت اقساط میتسهیالت می

های اینترنتی طرف قرارداد وامینه، به منزله خرید قطعی است و در صورت عدم استفاده از کد خرید در فروشگاه 12-7

 باشد.با طرف اول نمی موضوعتحویل به موقع اجناس از سمت فروشگاه اینترنتی، مسئولیت این 

 حوادث غیر مترقبه )فورس ماژور( .8

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

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

طرفین حق فسخ قرارداد و  قرارداد محسوب نمی شود. در صورتیکه فورس ماژور بیش از سه ماه به طول انجامد هری  از

 تسویه حساب را خواهند داشت.

 محرمانه بودن اطالعات .9

کلیه اطالعات، اسناد، مدارک و تعامالتی که برای اجرای این قرارداد در اختیار طرف دوم قرار می گیرد )اعم از کتبی یا 

باشد و تمام حسن نیت خود را بدین ها می شفاهی( محرمانه تلقی شده، طرف دوم موظف به محرمانه نگاه داشتن آن

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

 نماید.

 حل اختالف .10

مسئول دفتر حقوقی طرف اول  ،هرگاه بین طرفین اختالفی در ارتباط با نقض، فسخ، اعتبار و تفسیر قرارداد آن بروز کند

 و رأی صادره برای هر ی  از طرفین الزم االجرا خواهد بود.رضی الطرفین حکمیت نموده مبه عنوان داور 

 فسخ قرارداد .11

و طرف  و این فسخ بعنوان تفاسخ بین طرفین تلقی خواهد شددارد قرارداد را منفسخ نماید  حقیل طرف اول در موارد ذ1-11

 اسقاط نمودادعا و اعتراض در این خصوص را از خود سلب و خود ذیل این قرارداد حق هرگونه دوم با امضاء 

 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  ی  عدم توجه به  2-1-11

مراتب را به اطالع طرف اول   که طرف دوم بنا به دالیلی تصمیم به فسخ قرارداد بگیرد، باید از ی  ماه قبل کتباً در صورتی 2-11

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

 فسخ از سوی طرف اول، رافع بازپرداخت بدهی طرف دوم نخواهد بود. 3-12

 نسخ قرارداد

تبصره و در ی  نسخه تنظیم و امضاء گردید. سهماده و  11این قرارداد در   

 شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

 امضا و تاریخ

  طرف دومنام و نام خانوادگی 

 امضا و تاریخ

 


