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متقاضي دريافت دستگاه رمزنگار و استفاده از سيستم بانكداري اينترنتي ويژه اشخاص حقوقي :
 -7ضمن العقد و ضمن عقد خارج الزم اقرار مي نماي د كه با آگاهي و اطالع كامل از كليه قوانين ،مقررات ،شرايط و ضوابط مربوط به خدمات بانكداري الكترونيكي ،نسبت به دريافت دستگاه رمزنگار،
احتمالي و مخاطرات آن را قبول مي نمايند.
 -2در صورتي كه دستگاه رمز ياب  /توكن با رمز عبور آن به دليل استفاده ناصحيح مورد سوء استفاده قرار گيرد يا به سرقت رفته و مفقود گردد و يا به هر صورتي در اختيار اشخاص غير يا شخص
ثالثي ( توسط مشتري و يا دارنده اصلي دستگاه) قرار گيرد ،اقرار مي نمايد كه بانك هيچ گونه مسئوليتي در قبال دخل و تصرف احتمالي در حساب  /حساب هاي مربوطه نداشته و چنانچه هر

بازنگري 17:

جهت انجام امور مربوط به عمليات بانكداري الكترونيكي اقدام نموده و پس از دريافت دستگاه رمزنگار از بانك صنعت و معدن ،بال قيد و ش رط مسئوليت ناشي از استفاده ،سوء استفاده هاي

گونه برداشتي از حساب /حساب هاي وي گردد بانك مسئوليت نخواهد داشت و تمامي مسئوليت ها در اين خصوص متضامنا بر عهده شركت و امضاء داران مجاز دريافت كننده دستگاه رمز

نسبت به دريافت مبلغ خسارت از شركت اقدام و يا از حساب هاي وي نزد خود ،ساير بانكها و يا ساير اموال شركت ،برداشت يا تاديه نمايد و شركت حق هر گونه اعتراض و ادعا عليه بانك و
ساير بانكها را از خود سلب و ساقط مي نمايد و كليه هزينه هاي اقدامات حقوقي و قضايي بانك بر عهده شركت خواهد بود.
 -4در صورتي كه مشتري داراي سابقه چك برگشتي با شد ،بانك موظف است تا زمان رفع سابقه چك برگشتي ،از ارايه خدمات بانكي الكترونيكي (از جمله استفاده از سامانه اينترنتي ويژه اشخاص
حقوقي) به وي خودداري نمايد.
 -5اگر بانك تحت هر عنوان اشتباهاً يا من غير حق ،وجوه يا ارقامي را به حساب مشتري منظور يا در محاسبات خود هر نوع اشتباهي نمايد ،هـر زمان مجــاز و مختار است رأساً و مستقالً و بدون
انجام هيچگونه تشريفات اداري و قضائي و دريافت اجازه كتبي از مشتري در رفع اشتباه و برگشت از حسابهاي مشتري اقدام نمايد و تشخيص بانك نسبت به وقوع اشتباه يا پرداخت بدون
حق و لزوم برگشت از حساب معتبر خواهد بود و صاحب حساب حق هرگونه اعتراضي را به عمل بانك از هر جهت از خود ساقط مي نمايد.
 -6در صوتي كه تراكنشي (موفق) در سيستم شتاب (شبكه شتاب) ثبت شده اما از حساب مشتري برداشت (يا كسر) نشده باشد بانك مجاز به انسداد و برداشت مبلغ از حساب مشتري (بدون اخذ
اجازه و اطالع قبلي) مي باشد.
 -1چنانچه صاحب حساب ،وجوه مذكور در بندهاي  5و  6را برداشت نمايد ،مكلف است بالفاصله پس از اعالم بانك براي تاديه اين وجوه ،ظرف يك روز كاري وجه مربوطه را به بانك مسترد نمايد.
در صورت استنكاف مشتري از تاديه آن در مهلت مقرر ،بانك مختار است معادل اصل مبلغ مربوطه را راسا و بدون هيچگونه تشريفات قانوني و مجوز كتبي مجدد ،از هر گونه حساب بانكي
مشتري يا از ساير اموال وي نزد خود برداشت نمايد .چنانچه بانك بابت استرداد اصل مبلغ و خسارات مربوطه ،به مراجع قانوني و قضائي مراجعه نمايد ،عالوه بر پرداخت اصل ،خسارات و هزينه
هاي مترتب به عهده مشتري خواهد بود.
 -8دفاتر و اسناد حسابداري بانك و گزارشات و همچنين عمليات الكترونيكي ضبط شده در فايل هاي سيستم كامپيوتري بانك  ،سند و دليل معتبر خواهند بود .و متعهد بدينوسيله حق هر گونه
اعتراض و ادعايي را جزئا و كال تحت هر عنوان كه باشد از خود سلب و اسقاط و كليه دعاوي آتي و محتمل را به بانك صلح مي نمايد .بديهي است مشتري درصورت مشاهده اشتباه ميتواند
مراتب را كتباً به بانك اعالم نمايد تا مورد رسيدگي قرار گيرد.
 -9با توجه به قانون مبارزه با پولشويي مصوب  7386/77/12مجلس شوراي اسالمي و آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي آن ،بدين وسيله متعهد و ملتزم مي شود ضمن رعايت مواد قانون ياد
شده و مقررات مربوطه از هرگونه اقدامي كه منجر به پولشويي گردد خودداري نموده و همچنين به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حسابها و خدمات بانكي و ابزارهاي بانكداري الكترونيكي خود
را ندهد و همچنين اعالم مي نمايد اطالعات ارائه شده براساس آخرين تغييرات مي باشد و بعالوه متعهد و ملتزم مي شوم هرگونه تغيير در كد و نشاني پستي /ثبتي و ساير تغييرات را در
كوتاهترين زمان ممكن به مراجع قانوني ذيربط ( ثبت احوال و يا اسناد و امالك) اطالع داده و مستندا ت تغييرات را به بانك ارائه نمايد.
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نگار /توكن خواهد بود.
 -3درصورت ايراد هر نوع خسارت مادي و معنوي به بانك ،به دليل استفاده ن اصحيح و سوء استفاده ،به شرح مصرح در بند فوق ،ضمن العقد خارج الزم قبول مي نمايد كه بانك بر اساس نظر خود،

 -71مديران شركت  /سازمان  /مؤسسه بدين وسيله اعالم ميدارند مدارك معتبر فعلي شركت  /سازمان  /مؤسسه همان اوراقي هستند كه به شعبه تسليم شده و متعهدند هر نوع تغييري كه در
اساسنامه و شركت نامه و يا تصميمات هيأت مديره در رابطه با سمت ،حدود اختيارات ،مدت مأموريت مديران ،صاحبان امضاء ،عزل يا استعفاي وكيل يا مكان مؤسسه /شركت بعمل آيد،
بالفاصله بانك را كتباً مطلع سازند و در غير اينصورت بانك هيچگونه مسئوليتي در قبال خسارت هاي احتمالي نخواهد داشت.
 -77متعهد مي شود در صورت انصراف از دريافت خدمات مذكور و يا تغيير هر يك از مشخصات اعالم شده به بانك ،مراتب را كتبا به بانك ( شعبه افتتاح كننده سرويس اينترنت بانك ويژه اشخاص
حقوقي) اعالم نمايد در غير اين صورت بانك هيچ گونه مسئوليتي در قبال خسارات احتمالي يا انجام عمليات توسط غير و يا قطعي ارتباط ندارد و هر گونه ادعا ،ايراد و اعتراض را تحت هر
عنوان در اين خصوص از خود سلب و اسقاط مي نمايد.
 -72چنانچه به هر علت رابطه بانك با مشتري قطع شود اين قرارداد به طور يكجانبه از طرف بانك فسخ مي شود و مشتري حق هر گونه اعتراض را از خود سلب نمود .
 -73با امضاء اين تعهد نامه ،شركت /سازمان /موسسه فوق الذكر و امضاء داران مجاز آن ،مجوز برداشت اينترنتي از حساب معرفي شده در اين فرم را مطابق روال سيستم اينترنت بانك ويژه
اشخاص حقوقي بانك صنعت و معدن صادر مي نمايند.
 -74در صورت كشف هر گونه سوء استفاده و يا بكارگيري خدمت بانكداري اينترنتي ويژه اشخاص حقوقي در جهت غير قانوني ،بانك مخير است به صورت يكجانبه نسبت به غير فعال سازي
خدمت موصوف اقدام نمايد و شركت /سازمان /موسسه و يا صاحبان حساب حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب مي نمايد.
 -75چنانچه به هر دليلي دستگاه رمز ساز  /توكن مشتري مفقود يا سرقت شود ،مشتري مي بايست در اسرع وقت از طريق مراجعه به سامانه اينترنتي بانك صنعت و معدن و با تكميل فرم
درخواست رمزساز /توكن جديد و اخذ كد رهگيري نسبت به اعالم ابطال دستگاه رمزساز  /توكن خود اقدام نمايد در غير اين صورت بانك هيچ گونه مسئوليتي در قبال خسارت هاي احتمالي
 -76از آنجايي كه ارائه خدمات الكترونيكي و اينترنتي منوط به برقراري ارتباط مخابراتي است ،بنابراين در شرايط عدم برقراري ارتباط از سوي عوامل مخابراتي و فني و يا رويدادهاي اجتناب ناپذير
كه تحت كنترل و اختيار بانك نمي باشد بانك مسئوليتي در قبال ارائه خدمات الكترونيكي و اينترنتي نخواهد داشت و مسئوليتي متوجه بانك نخواهد بود.
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به نمايندگي از اين شركت  /سازمان /موسسه (بعنوان كاربر مدير) ،دستگاه /دستگاه هاي رمزساز  /توكن را از شعبه

بانك صنعت و معدن دريافت مي نمايد و همچنين پاكت رمز به خود امضادار مجاز يا وكيل يا نماينده قانوني شركت  /سازمان /موسسه (مطابق اساسنامه و فرم

افتتاح حساب) تحويل مي گردد .پس از تحويل ،ايشان مسئول كامل حفظ و نگهداري از دستگاهها و رمزها خواهن د بود و بانك صنعت و معدن هيچگونه مسئوليتي در قبال سوء استفاده هاي
احتمالي نخواهد داشت.
 -78شركت  /سازمان /موسسه قبول نمود نماينده معرفي شده شركت  /سازمان /موسسه در فرم معرفي كاربر مدير سيستم اينترنت بانك ويژه اشخاص حقوقي  ،مسئول ايجاد تراكنش ،تعريف
كاربر جديد و يا تعيين امضا داران مجاز بر روي هر دستور پرداخت بوده و كليه مسئوليت ناشي از اين امر بر عهده شركت  /سازمان  /موسسه و امضا داران مجاز آن مي باشد و بانك هيچگونه
مسئوليتي در قبال اين امر و يا خسارات احتمالي از بابت سوء استفاده هاي احتمالي و مخاطرات آن نخواهد داشت.
 -79بانك مجاز است نسبت به برداشت هزينه حق عضويت و كارمزد مربوط به هر درخواست متعهد از حساب  /حسابهاي متعهد ،نزد بانك راسا اقدام نمايد .همزمان با اجراي هر يك از عمليات
مالي در محيط بانكداري اينترنتي ويژه اشخاص حقوقي ،كارمزد تعيين شده از مشتري كسر مي گردد .بديهي است مبالغ كسر شده از حساب بابت وجه عمليات مالي و كارمزد مربوطه به هيچ
وجه قابل استرداد نمي باشد.
 -21بانك مي تواند كليه موضوعات مشكوك و اطالعات مربوط به اشخاص مظنون به سوء استفاده از سيستم بانكداري اينترنتي ويژه اشخاص حقوقي را به مقامات انتظامي و قضايي اعالم دارد تا
تحت پيگرد قانوني قرار گيرند.
 -27سقف مجاز نقل و انتقال در سيستم بانكداري الكترونيكي و اينترنتي مطابق با ضوابط و بخشنامه هاي بانك مركزي ج.ا.ا در خصوص انتقال وجوه مي باشد و بانك تعهدي مبني بر درخواست
هاي بيش از مبالغ تعيين شده از سوي مشتري را نخواهد داشت.
 -22مشتري قادر به اخذ گزارشات مطابق امكانات سيستم بانكداري اينترنتي ويژه اشخاص حقوقي مي ب اشد و بدين ترتيب بانك متعهد به ارائه رسيد جداگانه بابت هر يك از عمليات مالي مشتري
نمي باشد.
 -23در صورتي كه بانك ،كتباً از فوت و حجر امضاداران مجاز و ورشكستگي متقاضي مطلع گردد يا از مراجع ذيصالح قانوني دستور بازداشت يا مسدود نمودن حساب مشتري را دريافت نمايد ،كد
كاربري متقاضي را در سيستم بانكداري اينترنتي ويژه اشخاص حقوقي غيرفعال و طبق شرايط و مقررات مربوطه عمل مي نمايد.
 -24بانك مي تواند هر موقع كه صالح بداند در شرايط و مقررات سيستم بانكداري اينترنتي ويژه اشخاص حقوقي تغييرات الزم را اعمال نمايد اين تغييرات از طريق سايت اينترنت يا پيامك يا
پست الكترونيك و يا به هر روش ديگري كه بانك اتخاذ نمايد به اطالع مشتري برساند و شركت  /سازمان  /موسسه از آن پس موظف به رعايت آن مي باشد.
 -25چنانچه شركت  /سازمان /موسسه شرايط و مقررات سيستم اينترنتي ويژه اشخاص حقوقي و يا ساير قوانين بانكي را رعايت ننمايد بانك مي تواند عالوه بر موارد قانوني ،هر زمان و بدون
اطالع قبلي شناسه كاربري مشتري را غير فعال نمايد.
 -26صاحب حساب با امضاء اين برگه حق هرگونه ادعا يا اعتراض نسبت به اقدامات بانك به شرح فوق را از خود سلب و ساقط نمود.
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وارده نخواهد داشت.

