
  :                      مشخصات متقاضی حقیقی

  محل الصاق کارت ملی    نام 

  

  

  

  

  

  

  
  

    نام خانوادگی

    نام پدر

    شماره کد ملی

    شماره شناسنامه

    سریال شناسنامه

    صادره از

    تاریخ تولد

    تلفن تماس

    آدرس وب سایت

  نشانی پستی

  

  

  : تعهدنامه شخص متقاضی

  :نمایم که با مشخصات مندرج در فوق  اعالم می...................................................................اینجانب

  .مفاد مندرج در این تعهدنامه را به دقت مطالعه نموده و کلیه ضوابط و شرایط آنرا آگاهانه پذیرفته ام :اوال

، به ویژه موارد الیت در فضاي اینترنتی با کلیه قوانین و مقررات  مربوطهثانیا، اقرارمی نمایم که پیش از آغاز فع

آشنا شده و  ، enamad.ir/Laws.aspxمندرج در صفحه قوانین و مقررات پرتال نماد اعتماد الکترونیکی به آدرس 

  باشم،  ملزم به رعایت آنها می

  ام،  نموده

امضاء خود را ذیل این سند بـه  ...................................... استان .................. رابعا، با حضور در دفتر اسناد رسمی شماره

  . ام تأیید دفتر اسناد رسمی رسانده

:التزام کسب و کارهاي اینترنتی و تعهد ایشان به.1

    مرکـز رعایت دستورالعمل ها و ضوابط ناظر به عرضه کاال و خدمات در محیط الکترونیکـی  کـه توسـط 

توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت  یا سایر نهاد هاي ذیصالح  ابالغ گردیده یـا در  

.آینده ابالغ می گردد

مشتریانحریم خصوصی و  رعایت اصول مربوط به حفظ محرمانگی اطالعات.

شتریانرسیدگی به شکایات م.

ePayBank.ir  ثالثا، شخصا اقدام به مصدق نمودن کلیه مدارك شناسائی الزم جهت ارائه بـه

 درج نماد ePayBank.ir  در باالي صفحه اصلی وبسایت کسب و کار اینترنتی. 

  ePayBank.ir اعالم فوري هرگونه تغییر در اطالعات ارائه شده  به 



اجراي تعهدات خود در قرارداد منعقده با مشتري.

،فراهم نمودن امکان انصراف مشتري از   اعالم هر گونه تغییر در موضوع قرارداد منعقده با مشتري به وي

  .هزینه و تعهد به وي و ارائه تاییدیه فسخ قراردادقرارداد بدون تحمیل هرگونه 

  

  ...............................................محل امضاء                                                                  

  

:گواهی امضاءدرخواست 

را ، خواهشمند است ، صحت امضاء اینجانب ................استان..................سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی شماره 

 ............................  

  

  ........................محل امضا

  

  :امضاء دفتر اسناد رسمیگواهی 

صادره از ...................... شناسنامه شماره................... فرزند........................خانم/آقا.....................گواهی می شود در تاریخ 

  .......................................................................:................................به نشانی........................ کد ملی.............. 

  ...................خانم/به تصدي آقا..................در دفتر اسناد رسمی شماره ....................... تلفن:................................. کد پستی

  .امضاء ایشان مورد گواهی می باشد. اقدام به امضاء ذیل این سند نمود  حاضر گردید وبا ارائه مدارك شناسائی

  :گواهی و مهر دفتر اسناد رسمی

:تاریخ

  ...............................................محل امضاء                                                                  

  

  

  
  

خواهد بود. محفوظ بوده و مسئولیت پاسخگویی و جلب رضایت شاکی با کسب و کار اینترنتی 

  ePayBank.ir براي Online Payment  در صورت نقض عمدي یا غیر عمدي تعهدات مذکور حق تعلیق  یا سلب .2

با مشخصات فوق الذکرجهت ارائه به ePayBank.ir گواهی فرمائید.  


