تعهدنامه تحویل مستر کارت قابل شارژ
اینجانب خانم /آقای  ......................................................به شماره گذرنامه  .......................مستر کارت خود را در تاریخ  ……………….سفارش داده و
با امضای این برگه موارد زیر را تأیید می کنم :



مطلع هستم که تحویل کارت صرفاً به شخص خودم بعنوان دارنده کارت همراه با ارائه اصل پاسپورت و دریافت آموزش کاربردی و فعالسازی
کارت انجام می گیرد.
مسئولیت حفظ اطالعات کارت را شخصا قبول داشته و در صورت هرگونه سوء استفاده ،سرقت ،کالهبرداری و استفاده غیر مجاز از کارت
ذکر شده ،مسئولیت آن به عهده اینجانب می باشد و فروشنده کارت هیچگونه مسئولیتی در رابطه با موارد احتمالی فوق نخواهد داشت.



تعهد می نمایم پیش از دریافت کارت اقدام به تهیه شارژ اولیه کارت نمایم و پس از دریافت کارت ،در اسرع وقت برای فعالسازی کارت در
پنل اینترنت بانک اقدام کرده و در صورت گذشت زمان و منقضی شدن ووچر اولیه و یا مسدود شدن کارت به دلیل عدم فعال سازی
اولیه مسولیت آن به عهده اینجانب می باشد.



با توجه به امکان فریز و آنفریز کردن کارت به صورت آنی در پنل اینترنت بانک ،تعهد می نمایم همواره وقتی پرداخت ارزی ندارم کارت
خود را فریز نگه دارم و در صورت هک اطالعات کارت و سرقت از موجودی کارت  ،مسئولیت پیگیری و سایر تبعات مرتبط ،به طور کامل






به عهده اینجانب می باشد و ارائه دهنده کارت هیچگونه مسولیتی در این مورد بر عهده ندارد.
تعهد می نمایم در صورت استفاده نادرست( واگذاری به غیر ،استفاده در موارد شرط بندی ،موارد غیر اخالقی و  ) ...از کارت در خارج از
کشور و یا ضبط شدن کارت توسط دستگاه خودپرداز مسئولیت پیگیری و دریافت آن از بانک به عهده اینجانب می باشد.
این کارت جهت استفاده شخصی خریداری شده است و هیچ گونه استفاده تجاری از کارت انجام نخواهد شد و در صورت استفاده تجاری،
تبعات مسدود شدن کارت و ضررهای احتمالی بر عهده اینجانب بوده و فروشنده کارت هیچ گونه تعهدی در قبال آن نخواهد داشت.
تعهد می نمایم که موجودی کارت مذکور را تا قبل از اتمام اعتبار ،مصرف و یا منتقل نمایم .در غیر اینصورت بعد از منقضی شدن کارت
هر گونه حقی را نسبت به موجودی باقی مانده در کارت از خود سلب می نمایم .
تایید می نمایم در صورتی که امکان استفاده از کارت به هر دلیل خارج از کنترل فروشنده(مانند مسائل تحریم و غیره ) فراهم نباشد،
فروشنده مسئولیتی ندارد.
امضاء
تاریخ

Authorization Letter
I ……..................... introduce............................to pick up my registered card on behalf of me.
Sign
Date

اینجانب..............................................مسترکارت خود را در تاریخ ................................به صورت بسته بندی و باز نشده ،دریافت نمودم
امضاء

