
 ت الکترونیک پارسیان ارائه تسهیالت خرید اقساطی به پرسنل شرکت تجارقرارداد 

 

 طرفین قرارداد .1

طرف و شود از یکنامیده می "شرکت"که از این پس اختصاراً   8شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندال، کوچه سلطانی )سایه سابق( ، پ 

........................ که از ....... فرزند .................  به آدرس ............................................... صادره از .....به شماره شناسنامه ... به کد ملی .................. ...........................آقا/خانم.......

 .شود از طرف دیگر، قراردادی با شرایط و مشخصات آتی منعقد گردیدنامیده می "گیرنده وام"این پس اختصاراً 
 

 قراردادموضوع  .2

جهت خرید وظیفه اعطای تسهیالت  شرکت، که شرکت در سامانه وامینه طرف قرارداد.................................  کاال از فروشگاهاقساطی  خریداز  موضوع قرارداد عبارت است

 .را خواهد داشت تسهیالت خریدمندی از حاضر، امکان بهره مطابق شروط و مندرجات قراردادی گیرنده وامرا بر عهده دارد و  گیرنده واماقساطی به 
 

 قرارداد مدت .3

 گیرنده می باشد. وامتا انتهای پرداخت کلیه اقساط توسط این قرارداد از تاریخ امضای آن مدت 
 

 قرارداد مبلغ .4

جهت خرید از فروشگاه  گیرنده وام........................ ریال به   مبلغ به موجب این قرارداد،مصوب هیئت مدیره محترم سامانه خرید اقساطی وامینه شرکت در اجرای موضوع 

  گیرنده با امضاء این قرارداد به دریافت کل مبلغ فوق اقرار کرد. وامپرداخت نمود و  طرف قرارداد سامانه وامینه ........................................

صره  شماره صیادی فقره چکگیرنده  یک  وام :1تب بدون تاریخ و خط   ........ ریال...........شعبه .................. کد............ به مبلغ ...... ...........نزد بانک ................ ...............  به 

سهیالت دریافتی %120به مبلغ  خوردگی صل و فرع ت سیان وکالت و اختیار داد که  ا شرکت تجارت الکترونیک پار سپرد و به  شرکت  ضمین به  صورت قطع بعنوان ت در 

 و عدم تسویه دیون حال شده توسط وام گیرنده، نسبت به وصول مطالبات خود از محل چک ماخوذه اقدام نماید. گیرنده با شرکت تجارت الکترونیک پارسیانهمکاری وام

 ، باید به نام خود فرد و یا خانواده درجه یک ایشان باشد.وام گیرنده: چک صیادی ارائه شده توسط 2تبصره 
 

 نحوه پرداخت .5

سامانه الزم به ذکر است کارمزد  شود.محاسبه میگیرنده در سامانه وامینه(  وام)وابسته به فروشگاه انتخاب شده توسط  %18با سود حداکثر پرداخت تسهیالت بازمبلغ  1-5

 درصد ساالنه )وابسته به فروشگاه انتخابی( خواهد بود. 6وامینه برای ارائه خدمات اقساطی حداکثر 

 شود.واریز می وامینهکسر و به حساب  ایشان از حقوق  در سامانه وامینه، انتخاب شده توسط وی های بازپرداختدورهدر  گیرنده  واماقساط  2-5

 شود.گیرنده از تسهیالت اعطایی شرکت محاسبه می وامگیرنده متناسب با میزان بهره مندی  واماقساط  3-5
 

 شرکتتعهدات  .6

 خواهد بود و در صورت بروز مشکل وظیفه پیگیری آن را بر عهده خواهد داشت. شرکتکد تخفیف بر عهده  سامانه و تضمین عملکرد صحیح 1-6
 

 گیرنده وامتعهدات  .7

جناب آقای/ سرکار خانم ................................. ارائه  مرکز تحقیقات و نوآوریبه موظف است چک ضمانت و قرارداد امضاء شده حاضر را به صورت فیزیکی  گیرنده وام 1-7

 نماید.

ز هر یک از گیرنده ضمن عقد خارج الزم، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان را وکیل بالعزل خود قرار داد تا شرکت مبلغ هر یک از اقساط را در سررسید ا وام 7-2

 ماید.های موردی و غیره برداشت و بابت مطالبات خود منظور نگیرنده اعم از حقوق و مزایا و پاداش وامهای مستمر و غیر مستمر دریافتی

کل مبلغ اقساط شرکت گیرنده با شرکت قطع گردد، در صورتیکه توافق دیگری با نامبرده صورت نگیرد از تاریخ قطع رابطه  وامچنانچه به هر علت، رابطه استخدامی  7-3

 به شرکت پرداخت نماید. گیرنده مکلف است کلیه دیون خود را دفعتاً وامحال نموده و  باقی مانده را تبدیل به دین

لبات خود را بابت گیرنده شرایط عمومی شرکت را که جزء الینفک این قرارداد است قبول نمود و با امضاء این قرارداد به شرکت حق و اختیار داد تا شرکت مطا وام 7-4

 ن انجام هیچ تشریفاتی برداشت نماید.قرض موضوع این قرارداد از هر گونه مطالبات نامبرده نزد خود اعم از حقوق و مزایا و پاداش و ذخیره مزایای پایان کار بدو

رداد و حسن تفاهم و گیرنده اقرار و اعتراف دارد که نسبت به مفاد و مندرجات این قرارداد وقوف کامل داشته و با علم و اطالع از تعهدات و شرایط موضوع قرا وام 7-5

شرکت موافقت نمود که این قرارداد در حکم اسناد نماید که طبق توافق حاصله با تراضی با شرکت به انعقاد و امضاء آن اقدام نموده است، ضمناً نامبرده تصریح و تأکید می

ی شرکت از خود سلب االجراء باشد و طرفین خود را مکلف و ملزم به رعایت آن داشته و حق هرگونه ایراد و اعتراض و بحث و گفتگویی را نسبت به اقدامات اجرائرسمی الزم

 و ساقط نمود.

درخواست خود را اعالم نماید و واحد مالی د، تسهیالت دریافتی را پرداخت نماید، میتواند از طریق نامه به واحد مالی، گیرنده بخواهد زودتر از موع وامدر صورتیکه  7-6

 گیرنده اقدام خواهد نمود. وامپس از بررسی نسبت به اعالم کل باقی مانده اقساط به 

 نسبت به سالمت کاال و خدمات خریداری شده از فروشگاه پس از تحویل اطمینان حاصل کند.ست یگیرنده می با وامنبوده و شرکت سالمت کاال و خدمات دریافتی با  7-7

 باشد.و توافقات وی با فروشگاه می همچنین الزم به ذکر است شرایط تحویل کاال شامل بازه زمانی، نحوه تحویل، هزینه حمل، گارانتی محصول و ... همگی به عهده وام گیرنده

های اینترنتی طرف قرارداد وامینه، به منزله خرید قطعی است و در صورت عدم تحویل به موقع اجناس از سمت فروشگاه اینترنتی، رید در فروشگاهاستفاده از کد خ 7-8

 باشد.نمی شرکتمسئولیت این موضوع با 

 نسخ قرارداد

 در یک نسخه تنظیم و امضاء گردید. و تبصره دو، ماده 7این قرارداد در 

 الکترونیک پارسیانشرکت تجارت 

 امضا و تاریخ

  وام گیرندهنام و نام خانوادگی 

 امضا و تاریخ

 


