شعبه .......................... :

فرم درخواست صدور کارت
فرم درخواست صدور کارت
Card
Card

بانک مشترک ایران و ونزوئال

تاریخ.......................... :

اطالعات فردی
اینجانب /این شرکت (نام به تفکیک حروف فارسی در جدول ذیل درج شود )............................................................................ :

به شماره ملی/ثبت ..................................................... :و شماره مشتری ................................................. :

متقاضی صدور و استفاده از آی وی کارت آن بانک با مشخصات ذیل میباشم.

صدور کارت
□ صدور کارت برای اولین بار-
□ صدور مجدد کارت

حساب سپرده شماره.................................................................................................. :

حساب سپرده شماره............................................................................ :
□سرقت

دلیل صدور مجدد کارت □ :مفقودی

شماره کارت قبل....................................................................................... :
□سایر باذکر علت......................................... :

□انقضای مدت اعتبار

□ صدور بن کارت
تمایل دارم در هنگام استفاده از کانال های پرداخت بانک مشترک ایران و ونزوئال عالوه بر حساب اصلی فوق به حسابهای زیر نیز دسترسی داشته باشم.
فرعی  -0حساب سپرده شماره :

فرعی  -2حساب سپرده شماره :

فرعی  -3حساب سپرده شماره:

فرعی  -4حساب سپرده شماره :

امضاء ................................ :

قطع ارتباط با سپرده های فرعی
شماره کارت:

..................-..................-..................-..................
فرعی  -2حساب سپرده شماره :

فرعی  -0حساب سپرده شماره :

امضاء ................................... :

درخواست مسدودی/رفع مسدودی کارت

□آی وی کارت

نوع کارت :

□

بن کارت

□

کارت اعتباری

□

کارت هدیه

امضاء .................................... :

درخواست صدور رمز مجدد کارت
شماره کارت:

..................-..................-..................-..................

خواهشمند است نسبت به صدور رمز مجدد کارت به شماره فوق به نام  ...................................................اقدام فرمائید.

احراز هویت با مدارک شناسایی زیر انجام و مراتب مورد تائید می باشد.
□کارت ملی

□

شناسنامه

□

گواهینامه

□

گذرنامه

امضاء .................................... :

کارت مورد درخواست به همراه رمز ،تحویل اینجانب گردید.
نام و امضاء مشتری................................... :
درخواست متقاضی در تاریخ  ........./....../....انجام شد.

نام ،امضاء و مهر کاربر

امضاء کاربر................................... :

نمونه شماره 01001 :

شماره کارت:

..................-..................-..................-..................

شرایط و مقررات استفاده از کارت نقدی /غیر نقدی
این قرارداد براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال  0312وماده  01قانون مدنی تنظیم گردیده و متقاضی آی وی کارت ضمن امضای قرارداد حاضرر کلیره شررای و تعهردات منردرج ذیرل را
میپذیرد:
ماده  :0موضوع قرارداد عبارتست از صدور کارت نقدی /غیر نقدی الکترونیکی حسب مورد برای استفاده در پایانه های خودپرداز ،فروش ،کیوسک های اطالع رسانی و غیره تحت عنوان آی وی کارت که در
این قرارداد به اختصار کارت نامیده می شود.
ماده  :2کارت صادره صرفا برای استفاده مشتری می باشد.
ماده  :3شماره رمز کارت مشتری کامال محرمانه بوده و مسئولیت حفظ ونگهداری کارت و رمز مربوطه به عهده مشتری می باشد.
ماده  : 4در صورت سرقت یا مفقود شدن کارت ،مشتری موظف است فورا بانک را مطلع و با مراجعه حضوری به شعبه و یا پایانه ها و کانال های الکترونیکی بانک ،کارت خود را غیرفعرال نمایرد و سرپ

برا

حضور در شعبه نسبت به ارائه درخواست صدور کارت المثنی اقدام کند.
ماده  : 5بانک در قبال خسارت و زیان هایی که بواسطه به سرقت رفتن یا مفقود شدن ،متوجه دارنده کارت می شود ،هیچگونه مسئولیتی به عهده نخواهد داشت.
ماده  :1در صورتی که به هر دلیلی ازجمله خرابی یا اختالل پایانه ها ،دارنده کارت وجوهی بیش از موجودی حساب خود دریافت نماید ،مشتری متعهد است مبلغ اضافه واریز را فورا به بانک پرداخت نمایرد
و در صورت تاخیر در ایفای تعهدات عالوه بر اصل بدهی ،وجه التزام مربوطه را نیز بر اساس ضواب و تعرفه های بانک تامین نماید.
ماده  :7با امضای قرارداد حاضر مشتری ،بانک را و کیل خود قرار داده تا در قبال استفاده از خدمات بوسیله کارت در پایانه ها ،اقالم برداشتی و واریزی را به حساب مربوط منظور نماید و بانرک بجرز درج در
حساب مربوط بصورت الکترونیکی ،مدارک بانکی دیگری ارائه نمی نماید.
ماده  :8به محض اعالم بانک ،مشتری موظف است برای انجام تغییرات الزم ،کارت را در اختیار شعبه ذیرب قرار دهد.
ماده  : 9درصورت بروز مشکل یا لزوم انجام هرگونه برنامه ریزی و ارتقاء در سیستم که منجر به قطع فعالیت و اختالل در ارائه خدمات پایانه ها گردد ،مشتری با امضاء این قرارداد حق هرگونه اعتررا

را از

خود سلب و ساق نموده است.
ماده  : 01هزینه صدور کارت ،تمدید ،جایگزین و کارمزد مربوط به استفاده از پایانه ها به عهده مشتری بوده و از حساب وی کسر و در صورت عدم کفایت موجودی ،مشتری موظف به ترامین آن بره محرض
اعالم و مطالبه بانک خواهد بود.
ماده  :00هرگونه سوء استفاده از کارت مشمول مقررات کیفری بوده و تامین خسارت وارده بر عهده مشتری می باشد.
ماده  :02در صورت عدم مراجعه مشتری به شعبه جهت دریافت کارت درمهلت تعیین شده ،بانک کارت صادره را ابطال و در صورت در خواست مجدد مشتری هزینره صردور مجردد کرارت از وی دریافرت
خواهد شد.
ماده  :03دریافت صورتحساب از سامانه های شبکه ای  SMS ،EMS ،ISSو تلفنبانک پ

از اعالم به بانک و تکمیل فرمهای ذیرب میسر خواهد بود.

ماده  : 04عملیات و فرآیند استفاده از کارت تابع مقررات و قوانین بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.
ماده  :05استفاده از کار ت در پایانه های خودپرداز ،کیوسک ،فروش و غیره در قبال دریافت کاال و خدمات به لحاظ کمی و کیفی مسئولیتی برای بانک در بر نخواهد داشت.
ماده  :01مشتری اذعان میدارد که شخصا اقدام به برداشت و انتقال وجه از طریق پایانه های الکترونیکی نموده و هرگونه اضافه برداشت و اختالف با پذیرندگان کارت بر عهده مشتری بوده و بانک در قبرال
آن هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
ماده  :07بانک به هر کارت یک شماره رمز موسوم به شماره شناسایی عمومی اختصاص میدهد که گیرنده کارت میبایست پ

از دریافت کارت نسبت به تغییرر شرماره شناسرایی فرردی خرود از طریرق

دستگاه خودپرداز یا کارت خوان ( )Pin padراساً اقدام نماید.
ماده  :08کارت به علت وارد نمودن شماره شناسایی فردی اشتباه ،غیر فعال و عنداللزوم ضب میگردد .در این صورت بانک حسب درخواست کتبی دارنده کرارت و پر

از احرراز هویرت نسربت بره فعرال

نمودن مجدد و استرداد آن اقدام خواهد نمود.
ماده  :09در مواردی که کارت صادره به دالیلی از قبیل شکستگی /تاخوردگی یا از بین رفتن اطالعات مندرج در نوار مغناطیسی و از بین رفتن حروف برجسرته روی آن ،غیرر قابرل اسرتفاده گرردد ،بانرک
حسب درخواست دارنده کارت با اخذ هزینه نسبت به تعویض آن اقدام خواهد نمود.
ماده  : 21متقاضی موظف و مکلف به ارائه مدارک و مستنداتی است که حسب مورد برای افتتاح حساب و صدور آیویکارت /بنکارت مورد نیاز بانک میباشد.
ماده  :20هزینههای صدور ،تمدید ،تجدید و یا تعویض کارت طبق تعرفه های داخلی بانک ،نقداً دریافت و یا از حساب دارنده کارت در صورت کفایت موجودی برداشت خواهد شد.
خدمات کارت محروم و از تجدید ،تمدید ،و یا تعویض کارت امتناع نماید.
ماده  :23بانک حق تعیین و تغییر تعداد عملیات روزانه و یا برقراری محدودیت پرداخت به وسیله کارت از طریق دستگاههای خودپرداز ( )ATMرا برای خود محفوظ میدارد.
ماده  : 24چنانچه پ

از تغییرات در شرای و مقررات کارت ،دارنده کارت همچنان به انجام معامالت ادامه دهد بانک اینگونه تلقی مینماید که تغییرات اعالم شده مورد قبول و توافق دارنرده کرارت قررار

گرفته است .در مواردی که دارنده کارت با تغییرات اعالم شده موافق نباشد ،میبایست با ارایه درخواست کتبی ،اقدام به قطع ارتباط کارت با حساب خود نماید.
ماده  :25در صورت بروز مشکل در دستگاههای خودپرداز بانک ،بانک حق خود میداند که انجام خدمات را تا رفع اشکال قطع نموده و مشتری حق هرگونه اعترا
ماده  : 21صاحب حساب با امضاء این ورقه حق هرگونه ادعا یا اعترا

را از خود سلب و ساق نمود.

نسبت به اقدامات بانک به شرح فوق را از خود سلب و ساق نمود.

مراتب فوق به دقت مطالعه شد و با علم و اطالع کافی نسبت به امضای این تعهدنامه اقدام و تمام مندرجات آن مورد قبول میباشد.
امضاء مشتری
صحت مندرجات و امضاء خانم  /آقای  .........................................................................................تائید می شود.

امضاء مسئول شعبه ............................... :

نمونه شماره 01001 :

ماده  :22بانک میتواند عالوه بر موارد قانونی در صورتی که دارنده کارت شرای و ضواب مقرر بانک را رعایت ننماید هر زمان و بدون اطالع قبلی ،کارت را غیر فعال نموده و دارنرده کرارت را از امکانرات و

