TOTAL EXCHANGE

تاریخ:

/

ﻗﺮارداد درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور ﺣﻮاﻟﻪ ارزي

مشخصات متقاضی حقیقی
نام و نام خانوادگی :

تاریخ تولد :

نام پدر:

نشانی :

/

/

/

31

/
/

Date:
/ /

کد ملی :
تلفن همراه :

تلفن ثابت :

مشخصات متقاضی حقوقی
نام شرکت :

تاریخ ثبت :

شماره ثبت :

نشانی :
تلفن ثابت :

نام و نام خانوادگی نماینده :

/

/

31

شناسه ملی:

کداقتصادی:

دورنگار :

کدملی نماینده :

تلفن همراه نماینده :

مشخصات ارز مورد معامله
مبلغ به ارز:

شناسه پرداخت:

نوع ارز:

مبلغ ..........................................ریال به حساب شماره .......................................نزد بانک .........................شعبه................................کد ..............واریز گردید .

مشخصات ذینفع حواله بصورت التین و با خط خوانا تکمیل شود:
Ben Name:

مشخصات ذینفع :
Fax No:

تلفن و دورنگار:

Tel No:
Address:

نشانی:

Bank & Branch:

نام شعبه و بانک نگهدارنده حساب:

Swift Code

کد سوئیفتی :

AC. No/IBAN
شماره حساب
ایبـــــان:

تذکر مهم :برای صدور حواله های روبل روسیه درج  INN………………….و  Kpp ……………………..به همراه کد عددی بانک ذینفع و حساب کارگزاری بانک مذکور و
حواله های درهم ملی دبی  Purpose Code…………..و حواله های یورو هامبورگ …………………… HS Codeالزامیست.
حواله مزبور بابت ( واردات کاال /خدمات ) .......................................تحت فاکتور شماره  Invoice No.............................بتاریخ ..................................................
می باشد.
نحوه پرداخت هزینهها:

SHR :

( :برعهده متقاضی) OUR

( :برعهده ذینفع) BEN

Details Of Charges:

 -١ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺪوش ﺑﻮدن و اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻌﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮي اﺳﺖ  -٢ .اﯾﻦ ﺷﺮ ﮐﺖ  /اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯿﺸﻮم ﮐﻪ ارﺳﺎل اﯾﻦ ﺣﻮاﻟﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ و ﻫﺴﺘﻪ اي ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ  ،ﻟﺬا در ﺻﻮرت ﺗﺎﺧﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺿﺒﻂ ﺷﺪن آن در اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﯿﺮ آن  ،زﯾﺎن ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﻬﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ -٣ .در ﺻﻮرت
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺣﻮاﻟﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻣﺤﺪودِﯾﺖﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺰاري ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ  ،وﺟﻪ آن ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﮐﺎرﻣﺰدﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و رﯾﺎل آن ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ  /اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاض را از ﺧﻮد ﺳﻠﺐ و اﺳﻘﺎط ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ -٤ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺣﻮاﻟﻪ ده روز اﺳﺖ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺤﺴﻦ
ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ و ﺷﺮﮐﺎ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.

نام و نامخانوادگی و امضاء متقاضی:

ﺗﻬـﺮان ،ﭘﺎﺳــﺪاران ،ﮔﻠﺴﺘـﺎن دﻫـﻢ- ،
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮﯾﻦ ،ﭘﻼك  ،44واﺣﺪ 1

ﺗﻠﻔﻦ22768500:

exchangetotal.com

اقــرار و تعهــد
مشخصات متقاضی حقیقی :
نام ونام خانوادگی :

نام پدر :

نشانی :

تاریخ تولد :

/

/

١٣

تلفن ثابت :

کد ملی :
تلفن همراه :

مشخصات متقاضی حقوقی :
نام شرکت :

شماره ثبت :

تاریخ ثبت / :

/

١٣

نشانی :

کد اقتصادی :

تلفن ثابت :

نام و نام خانوادگی نماینده شرکت :

کد ملی نماینده شرکت :

تلفن همراه نماینده شرکت :

شناسه ملی :
دورنگار :

 -1ﭘس از اﻣﺿﺎ ﻗرارداد ﺣﺎﺿر و اﺧﺗﺻﺎص ﺷﻣﺎره ﻣﺷﺗری (ﺗﺷﮑﯾل ﭘروﻧده ﻋﻣوﻣﯽ) از ﺳوی ﺷرﮐت ﺗﺿﺎﻣﻧﯽ ﻣﺣﺳن ﺳﯾف اﻟدﯾن و ﺷرﮐﺎ ،اﻧﺟﺎم ﺣواﻟﮫ ھﺎ ﺑﮫ
ﮐرات ﺻرﻓﺎ ً ﺑﺎ ﺗﻧظﯾم و ﺗﮑﻣﯾل و اﻣﺿﺎی ﻗرارداد درﺧواﺳت ﺻدور ﺣواﻟﮫ ارزی و ﺗﺳوﯾﮫ ﻣﻌﺎدل رﯾﺎﻟﯽ از ﺳوی ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﺻورت ﺧواھد ﮔرﻓت.
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مسئولیت ناشی از خسارت وارده بابت هرگونه نقض و اشتباه در مندرجات حواله و هرگونه تغییرات یا نوسانات نرخ ارز و زیان حاصله از تبدیل و تسعیر
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ارزھﺎ در وﺻول ﯾﺎ ﻋودت ﺣواﻟﮫ ﻣزﺑور ﺑﮫ ﻋﮭده ﺷرﮐت ﺗﺿﺎﻣﻧﯽ ﻣﺣﺳن ﺳﯾف اﻟدﯾن و ﺷرﮐﺎ ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد اﯾﻧﺟﺎﻧب/اﯾن ﺷرﮐت ﺣق ھرﮔوﻧﮫ ادﻋﺎ و اﻋﺗراﺿﯽ را
در اﯾن ﺧﺻوص از ﺧود ﺳﻠب و اﺳﻘﺎط ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  /ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾم.
حفاظت از مکاتبات و مراقبت از اصالت پیام ها و مکاتبات اینترنتی به منظور جلو گیری از ورود هکرها و هک نمودن ایمیل ها به عهده اینجانب  /این

ﺷرﮐت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .و در ﺻورت ھﮏ ﺷدن ﻣدارک ،ﻓﺎﮐﺗور ،ﺷﻣﺎره ﺣﺳﺎب و ﻏﯾره در ﺧواﺳت ﭘﯾﮕﯾری از طرﯾق ﺷرﮐت ﺗﺿﺎﻣﻧﯽ ﻣﺣﺳن ﺳﯾف اﻟدﯾن و ﺷرﮐﺎ و
ﯾﺎ اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﮐﺎرﮔزاران ﻣرﺑوطﮫ در ﺻورت ﻋدم ﻣواﻧﻊ اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑﮫ ﻋﻠت اﻋﻣﺎل ﺗﺣرﯾم ھﺎ اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﭘذﯾرﻓت و ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ از اﯾن ﺑﺎﺑت
ﻣﺗوﺟﮫ ﺷرﮐت ﺗﺿﺎﻣﻧﯽ ﻣﺣﺳن ﺳﯾف اﻟدﯾن و ﺷرﮐﺎ ﻧﺧواھد ﺑود.
 -4متعهد میگردم وجه این حواله بابت مسائل ممنوعه بین المللی نبوده و مغایر با مقررات کشور جمهوری اسالمی ایران نمیباشد و قوانین و مقررات پولشویی
رعایت گردیده است.
 -5ﺷرک ﺗﺿﺎﻣﻧﯽ ﻣﺣﺳن ﺳﯾف اﻟدﯾن و ﺷرﮐﺎ ﺟﮭت ارﺳﺎل ﺣواﻟﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﺧود از ﮐﺎرﮔزاران  ،ﺷرﮐت ھﺎ  ،ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی داﺧﻠﯽ و ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﺻﻼح ﺑداﻧد
استفاده نماید و اینجانب  /این شرکت (متقاضی) حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید  /می نمایم.
 -6چناچه وجه حواله ارسالی بعلت مقررات بین المللی و همچنین توسط کشورهایی که مقررات تحریم را علیه کشور جمهوری اسالمی ایران اعمال نموده اند
ﺑﻠوﮐﮫ و ﺿﺑط ﮔردد  ،ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷرﮐت ﺗﺿﺎﻣﻧﯽ ﻣﺣﺳن ﺳﯾف اﻟدﯾن و ﺷرﮐﺎ ﻧﺑوده و ﺣق ھرﮔوﻧﮫ اﻋﺗراﺿﯽ را از ﺧود ﺳﻠب و اﺳﻘﺎط
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  /ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾم.
-7

چنانچه قوانین داخلی و بین المللی ،مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و همچنین بروز اختالالت در سیستم های کارگزاری و
ﻣراﺳﻼﺗﯽ  ،ﻣوﺟب ﻋدم ﭘرداﺧت ﯾﺎ ﺗﺎﺧﯾر در ﭘرداﺧت وﺟﮫ ﺣواﻟﮫ ﻣذﮐور ﮔردد ،ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷرﮐت ﺗﺿﺎﻣﻧﯽ ﻣﺣﺳن ﺳﯾف اﻟدﯾن و ﺷرﮐﺎ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .ﺑﻧﺎ
ﺑراﯾن اﯾﻧﺟﺎﻧب  /اﯾن ﺷرﮐت ﺣق ھرﮔوﻧﮫ ادﻋﺎ و اﻋﺗراض را در اﯾن ﺧﺻوص از ﺧود ﺳﻠب و اﺳﻘﺎط ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  /ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾم.

 -8از زمان ارسال حواله و یا عودت آن ،کارمزد و هزینه های مربوط به صرافی ،بانک و کارگزاران مسترد نخواهد شد.
 -9در صورت بروز هرنوع خالف در موارد اقرار و اعالمی مذکور در این برگ ،هرگونه مسئولیت و جوابگویی به مراجع ذیصالح و سازمانهای دولتی و
بانکی و اشخاص اعم از حقیقی ،حقوقی بعهده اینجانب  /این شرکت بوده و بطور قطع و غیر قابل عدول جبران هر مقدار و هرنوع زیان و خسارت را از
هر جهت و بابت تعهد می نماید  /می نمایم.
 -11اینجانب  /این شرکت متعهد گردیده ظرف مدت ده روز کاری از زمان ارسال حواله ،وصول و یا عدم وصول وجه حواله توسط ذینفع را کتبا ً به شرکت
ﺗﺿﺎﻣﻧﯽ ﻣﺣﺳن ﺳﯾف اﻟدﯾن و ﺷرﮐﺎ اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾد  /ﻧﻣﺎﯾم  .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﺗﺑﻌﺎت و ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣﺗرﺗﺑﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋدم اطﻼع ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ،ﺑﻌﮭده اﯾﻧﺟﺎﻧب  /اﯾن ﺷرﮐت
ﻣﯾﺑﺎﺷد  .ﺿﻣﻧﺎ ً ﺣداﮐﺛر ﻣدت ﺑرای اﻋﺗراض ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻋدم وارﯾز وﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ذﯾﻧﻔﻊ ﺣداﮐﺛر ده روز ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﭘس از آن ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺷرﮐت ﺗﺿﺎﻣﻧﯽ
ﻣﺣﺳن ﺳﯾف اﻟدﯾن و ﺷرﮐﺎ ﭘﺎﺳﺧﮕو ﻧﺧواھد ﺑود و اﯾﻧﺟﺎﻧب  /اﯾن ﺷرﮐت ﺣق ھرﮔوﻧﮫ اﻋﺗراﺿﯽ و ﺷﮑﺎﯾت را از ﺧود ﺳﻠب و ﺷرﮐت ﺗﺿﺎﻣﻧﯽ ﻣﺣﺳن ﺳﯾف اﻟدﯾن و
ﺷرﮐﺎ اﺳﻘﺎط ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد  /ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾم.
 -11ﻣوارد ﻓوق اﻟذﮐر ﺟز ﻻﯾﻧﻔﮏ ﻋﻘد ﺣواﻟﮫ ﻣﻧﻌﻘده ﺑوده و ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﺣواﻟﮫ و ﺷرﮐت ﺗﺿﺎﻣﻧﯽ ﻣﺣﺳن ﺳﯾف اﻟدﯾن و ﺷرﮐﺎ ﻻزم و ﻣﻌﺗﺑر اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎ اﻣﺿﺎء آن
موافقت خود را با مراتب آن اعالم می دارد.

اقرار و تعهد فوق به کلیه حوالجات ارسالی این شرکت از طریق آن صرافی تسری دارد.
کلیه مطالب و اطالعات مندرج در قرارداد حاضر و شرایط منعکس در آن عینا ً مورد قبول و تائید اینجانب می باشد.

تاریخ :

مهر و امضاء متقاضی :

