تاريخ................... :

فرم درخواست حواله ارزي و تعهدنامه
نام بانك :BANK NAME /

كد سوئيفت :SWIFT CODE /

نام و نام خانوادگي  /نام شركت متقاضي حواله:

آدرس و تلفن متقاضي حواله:

نام ذينفع )گيرنده( :BENEFICIARY /

آدرس و تلفن ذينفع :BENEFICIARY ADD. & TEL. /

نوع ارز و مبلغ حواله :CURRENCY & AMOUNT /

شماره ملي  /شماره اقتصادي:

شماره حساب :ACCOUNT NO. /

شماره پروفرما و مشخصات كاﻻ : GOODS/SERVICES DESCRIPTION / PI NO. /

مقصود از ارسال حواله /
:PURPOSE OF P/O

شماره حساب بين المللي بانك  /روتينگ /
:IBAN/ROUTING NO.

با قبول مفاد اين تعهدنامه اقدام به درخواست ارسال حواله ارزي به شرح فوق از طريق شركت صرافي شهر )سهامي خاص( مي نمايم:
(1

تغيير قوانين داخلي و بين المللي ،مقررات و بخ شنامه بانك مركزي جمهوري اسﻼمي و همچنين وجود و بروز اختﻼﻻت در سي ستم هاي كارگزاري و مراسﻼتي )قهريه( كه موجب عدم
پرداخت يا تاخير در پرداخت شود ،مسئوليتي را متوجه شركت صرافي شهر نخواهد ساخت.
در صورت بروز هر نوع ا شتباه ،نقص و اقرار خﻼف واقع و اعﻼمي مذكور در برگها ،هرگونه م سئوليت و جوابگويي به مراجع ذي صﻼح ،سازمان هاي دولتي ،بانكي و ساير ا شخاص ،بعهده
اينجانب  /اين شركت بوده و به طور قطع جبران هر مقدار و هر نوع زيان و خسارت وارده به شركت صرافي ،ساير اركان را خود تعهد نموده كه پرداخت نمايم.
كارمزد و هزينه هاي اين صرافي ،بانك و كارگزاران قابل برگ شت نمي با شد و در صورت برگ شت حواله و صدور حواله مجدد كارمزدهاي مك سوره تو سط كارگزاران از مبلغ حواله ها به
عهده اينجانب  /اين شركت مي باشد و شركت صرافي هيچگونه مسئوليتي در اين رابطه ندارد.
شركت صرافي شهر هيچگونه تعهدي در قبال بلوكه و تعليق شدن حواله ناشي از تحريم هاي بين المللي و قوانين مبارزه با پولشويي ندارد.
حواله هاي ارزي صادره به صورت ناخالص بوده و اين صرافي در خصوص كارمزد بانك كارگزار مسئوليتي ندارد.
در صورتيكه حواله اي به هر دليل برگشت شود ،تسويه حساب با متقاضي پس از وصول وجه از كارگزار امكان پذير خواهد بود و به نرخ تاريخ بازگشت حواله و پس از كسر كارمزد قابل
برگشت مي باشد.
چنانچه بانك مقصد به هردليلي وجه حواله را به ذينفع پرداخت ننمايد و اقدام به نگهداري آن و يا بلوكه نمودن وجه حواله نمايد مسئوليت آن متوجه متقاضي حواله مي باشد همچنين
دريافت وجه حواله در كشور مقصد تابع شرايط و قوانين نظارت بر تبديل ارز يا ساير مقررات و محدوديتهاي اعمال شده توسط كشور مقصد مي باشد ،بنابراين صرافي شهر و كارگزاران
آن به هيچ وجه متعهد خسارتهاي ناشي از اين قوانين و محدوديتهاي اعمال شده نمي باشند.

(8

اينجانب /شركت موظف ا ست ظرف مدت  3روز كاري از زمان ار سال حواله و صول و يا عدم و صول حواله تو سط ذينفع را كتباَ به شركت صرافي شهر اعﻼم نمايم ،عدم اعﻼم در مدت
مقرر به منزله وصول حواله مي باشد .بديهي است تبعات و مسئوليتهاي ناشي از عدم اطﻼع به موقع ،به عهده اينجانب /اين شركت مي باشد.
تقا ضاي ار سال حواله از طرف متقا ضي و قبول آن از طرف شركت صرافي شهر به منزله عقد قرارداد حواله و براي هر دو طرف ﻻزم اﻻجرا ميبا شد و اين تعهدنامه جزء ﻻينفك قرارداد
حواله تلقي ميشود.
درصورت معرفي نماينده يا وكيل قانوني صرافي مجاز است كليه مراحل كاري را از طريق نماينده يا وكيل معرفي شده انجام داده و اينجانب /اين شركت حق هيچگونه اعتراضي نخواهم
داشت.
اين شركت /اينجانب با آگاهي از اينكه ارسال دستور هاي پرداخت از طريق فكس و ايميل ميتواند داراي مخاطرات و ريسك هايي باشد و امكان سوء استفاده اشخاص غير مجاز در اين
زمينه وجود دارد ،قبول مينمايد كليه ريسك ها متوجه اين شركت /اينجانب خواهد بود و ارسال درخواست و مدارك از طريق فكس و ايميل به منزله ارائه اصل مدارك تلقي گرديده و
حفاظت از مكاتبات و مراقبت از ا صالت پيام ها و مكاتبات اينترنتي به منظور جلوگيري از ورود هكرها و هك نمودن ايميل ها به عهده اينجانب /اين شركت مي با شد و در صورت هك
شدن مدارك ،فاكتور ،شماره حساب و در قبال تصديق امضاء و يا تاييد صحت دستورها صرافي هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت.
تبديل و نرخ ارز مربوط به حواله هايي كه ارز تامين شده با ارز حواله شده متفاوت است به تاريخ روز انجام حواله انجام خواهد شد و نوسانات ناشي از تبديل به عهده اين صرافي نخواهد
بود.
نظر به اينكه شركت صرافي بعضاً حواله هاي ارزي مشتريان خود را از طريق كارگزاراني كه خارج از سيستم كارگزاران بانكي مي باشند ارسال مي نمايد لذا بنا به ضرورت در فيلد 50
) (Ordering Customerنام فرستنده حواله ،نام كارگزار شركت صرافي درج مي گردد و نامي از فرستنده اصلي حواله قيد نمي شود و در اين خصوص شركت صرافي شهر هر گونه
مسئوليت را از خود سلب مي نمايد.
اينجانب /اين شركت در رابطه با قراردادهاي منعقده و يا خريد و فروش هاي انجام شده با شركت صرافي شهرصراحتا اظهار مي نمايم كه هيچ وجهي ،چه در ايران و يا خارج از ايران
به غير از مبالغ مندرج در فاكتورهاي رسمي صادر شده و يا مكاتبات في ما بين انجام شده ،پرداخت ننموده ام و هيچ گونه قراردادي ،با ترتيبات خاصي يا تفاهم و توافق براي پرداخت
چنين وجهي با شخص ثالثي )اعم از كارگزار ،نماينده مشاور ،و غيره( در مقابل معامﻼت ارزي كه با صرافي شهر داشته ام با واسطه و يا مستقيم نداشته و نخواهم داشت.
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اينجانب /شركت  .......................................ضمن تاييد اطﻼعات فوق و سلب هرگونه مسئوليت از آن شركت محترم ،تقاضا دارم در خصوص ارسال حواله با مشخصات اعﻼمي
فوق كه توسط اينجانب  /شركت تاييد مي گردد اقدام ﻻزم مبذول فرماييد.
نام  /شركت متقاضي

محل گواهي امضاي

مهر و امضا متقاضي

مشتري توسط بانك

