شرایط و مقررات صدور کارت اعتباری

 -2تعاریف اصطالحات زیر اعم از اینکه بصورت مفرد و یا جمع به کار روند به معنای تعریف شده در این بند خواهند بود:
 -2-2بانک مرکزی  :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
 -1-2کارت اعتباری :نوعی کارت بانک است که دارنده آن (که در شرایط و مقررات حاضر مشتری یا دارنده کارت نامیده میشود) میتواند
بدون تودیع وجه نزد بانک از طریق پایانههای فروش ) (POSو سایتهای پرداخت اینترنتی) (E-Paymentاقدام به سفارش یا خرید کاال
یا خدمات نمایند.
 -5-2سقف اعتباری :حداکثر اعتباری که بانک به مشتری تخصیص میدهد تا در چارچوب قرارداد کارت اعتباری ،برای پرداخت وجه خرید
اموال و دریافت خدمات در خصوص کارت اعتباری،مورد استفاده قرار گیرد.
 -4-2دفتر اعتبارسنجی :مرکزی است جهت کنترل و نظارت اعتبارات که وظیفه سنجش اعتبار مشتری قبل از صدور کارت اعتباری و
دریافت گزارشهای اعتباری از مؤسسات اعتباری جهت ثبت و نگهداری و روزآوری تمامی اطالعات اعتباری خرد و کالن مشتریان بانکها
که در بانک مرکزی راهاندازی و راهبردی میگردد را به عهده دارد.
 -3-2تاریخ انقضاء :تاریخ قید شده بر روی کارت اعتباری که توسط بانک تعیین و مشتری میتواند حداکثر تا آن تاریخ ،از کارت مذکور
استفاده نماید.
 -6-2دوره خرید :عبارت است از فواصل زمانی منظم یک ماهه که طی آن دارنده کارت میتواند حداکثر تا سقف اعتبار ،نسبت به پرداخت
وجه خرید کاال و خدمات توسط کارت اعتباری خود اقدام نماید.
 -7-2دوره تنفس :عبارت است از مهلت هفت روزه تقویمی بانک به مشتری از تاریخ صدور صورتحساب.
 -8-2صورتحساب :عبارت است از اعالمیها ی که توسط بانک در پایان هر دوره کارت صادر و طی آن جزییات تراکنشها و نحوه بازپرداخت
دیون دارنده کارت به وی اعالم میگردد.
 -5-2مشتری :عبارت است از شخص حقیقی که درخواست وی مبنی بر اخذ کارت اعتباری به بانک ارایه گردیده ،کارت اعتباری به نام وی
صادر شده و در قالب مرابحه از بانک تسهیالت اخذ مینماید.
 -21-2پذیرنده  :عبارت است از شخصی که در قبال دریافت وجه از طریق پایانه فروش فیزیکی یا مجازی ،مبادرت به واگذاری اموال یا ارائه
خدمات به مشتری مینماید.
 -22-2نحوه تسویه بدهی :به هر کارت اعتباری یک سپرده قرضالحسنه /کوتاهمدت متصل میگردد که دیون مشتری بر اساس
صورتحساب صادره ،از محل این حساب تأمین و تسویه میگردد.
 -21-2بدهی کارت اعتباری  :عبارت است از م انده بدهی دارنده کارت شامل اصل اعتبار استفاده شده ،کارمزدها ،هزینهها و جرائم متعلقه
مذکور در قرارداد مرابحه منعقده فیمابین که در آخرین صورتحساب کارت اعتباری بر اساس عملیات ثبت شده در نرمافزار خدمات کارت درج
میگردد.
مندرجات فوق را مطالعه نموده و تماماً مورد تائید است.
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 -1صدور کارت اعتباری در قالب تسهیالت مرابحه توسط بانک برای مشتری(دارنده کارت) به منظور خرید کاال یا خدمات از پذیرندگان کارت
(مراکز فروش کاال و خدمات) طبق ضوابط و مقررات مربوطه انجام خواهد شد .به دارنده کارت اجازه داده میشود با رعایت شرایط مندرج در
قرارداد ف یمابین و وفق بهای اعالمی بانک با لحاظ سود افزوده مورد نظر ،کاال و خدمات مورد نیاز خود را تا سقف اعتبار کارت ،خریداری و
حداکثر در مهلت تعیین شده (دوره تسویه) مبلغ مورد استفاده از اعتبار را به بانک بازپرداخت نماید.
 -5بموجب قرارداد منعقده با دارنده کارت مبلغ س قف اعتباری ،در قالب کارت اعتباری به دارنده کارت تخصیص داده شد .دارنده کارت میتواند
یکجا و یا به دفعات از آن کارت برای خرید کاال یا خدمات استفاده نماید .در صورت واریز به موقع تمام یا قسمتی از تعهدات توسط دارنده کارت
در طول مدت اعتبار کارت ،اعتبار کارت حداک ثر تا سقف تعیین شده افزایش خواهد یافت .بانک مجاز است بنا به تشخیص و یا صالحدید خود و
کسب مجوز از بانک مرکزی با توجه به عملکرد مشتری در طی دوره و نتایج اعتبارسنجی جدید ،نسبت به افزایش یا کاهش سقف اعتباری
دارنده کارت و یا متوقف نمودن واریز وجه ،قطع خدمات موضوع این قرارداد و باطل نمودن کارت اعتباری دارنده اقدام نماید.
 -4کارت اعتباری به مشتری اجازه میدهد به مجموعه خدمات کارت که توسط پایانههای فروش) (POSو سایتهای پرداخت اینترنتی(E-
) Paymentبمنظور خرید کاال و خدمات و دریافت مانده حساب کارت ارائه میگردد ،در محدوده تعیین شده دسترسی پیدا کند .
 -3خریدهای انجام شده از طریق پایانههای فروش) (POSو سایتهای پرداخت اینترنتی) (E-Paymentدین مشتری به بانک محسوب
میشود و به طور خودکار و بالفاصله به حساب بدهی مشتری یا دارنده کارت منظور میگردد.
 -6چنانچه استفاده از کارت برای خ رید ،ارائه کارت شناسایی را ایجاب نماید ،مشتری مکلف به ارائه آن خواهد بود .
 -7هرگونه اختالف بین مشتری و پذیرنده کارت در صورت ارائه رسید و مدارک و مستندات ،توسط بانک قابل بررسی میباشد.
 -8به دارندگان کارت اعتباری دو رمز اول و دوم اختصاص داده خواهد شد که این امر از سوء استفاده در صورت مفقود شدن کارت جلوگیری
خواهد نمود با تغییر رمز اول از طریق خودپردازهای بانک خاورمیانه کارت اعتباری فعال شده و رمز دوم جهت خرید از سایتهای پرداخت اینترنتی
مورد استفاده قرار میگیرد.
 -5داشتن رمزهای کارت برای خرید در پایانههای فروش ) (POSو سایتهای پرداخت اینترنتی) (E-Paymentالزامی است .حداکثر دفعات
متوالی برای وارد نمودن رمز اشتباه کارت در پایانههای فروش ) (POSو سایتهای پرداخت اینترنتی ) (E-Paymentسه بار است  .در صورت
عدم تائید رمز پس از سومین بار ،کارت بصورت اتوماتیک غیر فعال شده و جهت رفع مشکل باید مشتری به شعبه مربوطه مراجعه نماید.
 -21مشتری باید رمزهای کارت را مطلقاً محرمانه نگه دارد  .در صورت عدم رعایت مفاد این بند و یا افشا و یا آگاهی دیگران از رمز به هر دلیل
یا موجب دیگر مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود.
 -22چنانچه عدم تائید رمز کارت مربوط به اشکال فنی در کارت باشد ،بانک نسبت به رفع اشکال یا جایگزین نمودن آن با کارت جدید اقدام
خواهد نمود.
 -21آنچه در هنگام یا پس از استفاده از کارت و وارد نمودن رمزهای کارت در پایانههای فروش ) (POSو سایتهای پرداخت اینترنتی(E-
) Paymentو یا شبکه الکترونیکی خدمات کارت ثبت میشود  ،بعنوان سند عملیات انجام شده توسط کارت محسوب و منتسب به مشتری یا
دارنده کارت میباشد .همچنین چاپ اطالعات مذکور با تائید بانک بعنوان سند مکتوب محسوب شده و قابل استناد خواهد بود.
مندرجات فوق را مطالعه نموده و تماماً مورد تائید است.
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 -25چنانچه پایانههای فروش ) (POSو سایتهای پرداخت اینترنتی) (E-Paymentاز طریق پیام و یا به روش قابل رؤیت دیگر ،وجود عیب
فنی در عملیات شبکه خدمات کارت را به مشتری گوشزد نماید و مشتری به رغم این هشدارها به استفاده از کارت ادامه دهد بانک مسئول
خسارت وارد شده به مشتری از این حیث نخواهد بود.
 -24مسئولیت بانک در نتیجه اختالل فنی کارتخوانها محدود به اصل مبلغی خواهد بود که اشتباهاً به عنوان بدهی منظور شده است.
 -23مشتری یا دارنده کارت ملزم است اسناد مکتوب مربوطه به کارت را تا دو دوره بعدی صدور صورتحساب کارت اعتباری نزد خود نگهداری
نماید.
 -26مشتری مکلف است به سرقت رفتن کارت یا از دست دادن آ ن به هر دلیل را بالفاصله طی تماس تلفنی با ذکر مشخصات خود به شعبه
صادر کننده کارت و یا مرکز امور مشتریان بانک خاورمیانه اعالم نماید.
 -27ممکن است بانک برای اطمینان از صحت اعالم اطالعات تلفنی پاسخ مشتری به پرسشهای خاصی از اطالعات شخصی وی را در حین
ارتباط تلفنی ضروری بداند که در این صورت مشتری مکلف به انجام آن خواهد بود.
 -28مشتری میتواند کتباً از بانک غیرفعال سازی کارت خود را درخواست نماید.
 -25تاریخ ثبت اعالم مفقودی ،سرقت یا درخواست غیرفعال سازی ،تاریخ وصول آنها تلقی خواهد شد.پس از وصول اعالم مفقودی ،سرقت یا
درخواست غیرفعال سازی توسط دارنده کارت ،بانک فوراً نسبت به غیرفعال ساختن کارت اقدام و مراتب را در شبکه خدمات کارت اعمال خواهد
نمود .مسئولیت استفاده از کارت برای انجام خرید قبل از وصول اعالم مفقودی ،سرقت یا درخواست غیرفعال سازی به شرح بندهای فوق به
عهده مشتری و پس از وصول اعالم مفقودی ،سرقت یا درخواست غیرفعال سازی به شرح بندهای فوق بعهده بانک است.
 -11مدت قرارداد مرابحه فیمابین بانک و دارنده کارت از تاریخ صدور کارت حداکثر یک سال میباشد .دارنده کارت در صورت تمایل میتواند
قبل از پایان مهلت قرارداد به شعبه مربوطه مراجعه و در قبال پرداخت هزینه اشتراک و آبونمان ساالنه ،درخواست تمدید قرارداد و اعتبار کارت
خود را بنماید.
 -12مدت زمان اعتبار کارت روی کارت قید میشود  .کارت اعتباری با انقضای تاریخ مزبور و عدم موافقت بانک با تمدید مدت اعتبار آن قابل
استفاده نمیباشد.
 -11در صورتی که کارت به هر دلیل امکان ارائه خدمات را فراهم نن ماید ،صدور کارت جدید منوط به رعایت مفاد این قرارداد و پرداخت هزینه
صدور ،توسط دارنده کارت خواهد بود
 -15بانک حق و اختیار دارد به تشخیص خود کارت را غیر فعال یا ابطال نموده و یا از تمدید آن خودداری نماید.
 -14چنانچه جهت انجام عملیات موضوع قرارداد مرابحه فیمابین بان ک و مشتری ،عالوه بر مبلغ پیشبینیشده در قرارداد ،احتیاج به صرف
هزینه بیشتری باشد بانک حق دارد هزینههای اضافی الزم را نیز تأمین و پرداخت نماید و کل هزینههای مصرف شده را از مشتری مطالبه و
وصول کند .صرف اظهار نظر بانک در مورد کل هزینههای به عمل آمده و هزینهها ی انجام شده به وسیله بانک مورد قبول مشتری بوده و حق
هرگونه ایراد و اعتراضی نسبت به آن را از خود سلب و اسقاط نمود.
مندرجات فوق را مطالعه نموده و تماماً مورد تائید است.
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 -13جهت مرابحه قرارداد کارت اعتباری  ،هزینههای پیشبینیشده به شرح قرارداد فیمابین  ،به عالوه سود متعلقه معادل هجده درصد
تسهیالت پرداختی در سال بصورت روز شمار و علیالحساب میباشد .تمامی مبلغ مزبور عالوه بر اقالم دیگری که در مفاد دیگر قرارداد ذکر
گردیده است د یون مسلم و غیر قابل انکار مشتری (دارنده کارت) به بانک میباشد و مشتری حق هر گونه ادعا و اعتراضی را راجع به مبلغ مزبور
از هر جهت از خود سلب و اسقاط نمود ،مشتری متعهد میشود مطالبات بانک را حداکثر هفت روز پس از صدور صورتحساب پرداخت نماید و در
صورت عدم تسویه کامل بدهی پس از مهلت هفت روز بدهی مربوطه به تسهیالت تبدیل میگردد.
 -16هزینه صدور و آبونمان ساالنه ،هزینه قابل اخذ بر اساس تعرفههای جاری بانک میباشد که مورد قبول مشتری میباشد.
 -17در پایان هر دوره و ارسال صورتحساب  ،چنانچه مشتری (دارنده کارت )در مهلت مقرر و مندرج در صورتحساب نسبت به واریز بدهی اقدام
نماید ،معاف از پرداخت هرگونه وجه التزام میباشد .چنانچه در مهلت مذکور نسبت به واریز کل بدهی اقدام ننماید وجه التزامی مطابق با مفاد
قرارداد فی مابین بانک و مشتری بر اساس مبلغ بدهی از تاریخ سررسید صورتحساب تا تاریخ واریز وجه محاسبه و از مشتری اخذ میگردد.
 -18اولویت بازپرداخت جهت تسویه تمام یا بخشی از بدهی مندرج در صورت حساب به ترتیب قسط تسهیالت ،کارمزد ،سود دوران،خرید،سود
دوران تنفس ،و خرید طی دوره میباشد .همچنین تسویه تمام یا بخشی از بدهی مشتری (دارنده کارت ) بابت صورتحسابهای مختلف در
صورت عدم تعیین توسط ایشان با صورتحسابهایی میباشد که زودتر صادر گردیده است.
 -15مجموعه بدهی تسویه نشده مشتری پس از دوره تنفس بابت خریدهای انجام شده طی دوره،در قالب یک فقره تسهیالت به مشتری اعطا
میگردد.
تبصره:مبلغ بدهی تا  3میلیون ریال تقسیط نشده و در صورتحساب بعدی مشتری منظور میگردد.
 -51هرگاه بانک برای وصول مطالبات خود مبادرت به اقدام قانونی از طریق مراجع قضایی کند ،مبلغی معادل حقالوکاله پرداختی به وکیل یا
وکال به عنوان هزینه اقدامات به عمل آمده بر ذمه تسهیالت گیرنده /ضامن یا ضامنین تعلق میگیرد که ملزم به پرداخت آن هستند .هزینههای
وصول مطالبات بانک از هر حیث منجمله دستمزد کارشناسان ،حقالوکاله وکیل و نماینده قضایی در تمام مراجع و مراحل و هزینههای دادرسی
و اجرایی و سایر هزینههای مربوط به وصول مطالبات به تشخیص و با محاسبه بانک ،کالً بر عهده تسهیالت گیرنده /ضامن یا ضامنین میباشد.
-52مشتری اقرار نمود که هر مبلغ وجه نقد که در ارتباط با اعتبار مزبور بانک پرداخت نموده یا در آینده پرداخت نماید از بابت موضوع این
قرارداد است که مشتری به شرح این قرارداد متعهد به پرداخت آن گردیده و بانک حق دارد آن را بابت موضوع این قرارداد محسوب و برداشت
نماید.
- 51بانک به فواصل زمانی منظم و یکبار در ماه از تاریخ صدور کارت ،صورتحساب معامالت و بدهی دارنده کارت را استخراج و در سامانه
اینترنت بانک درج مینماید  .درج این صورتحساب در سامانه اینترنت بانک به منزله اعالم به مشتری بوده و مشتری متعهد است که مستمراً و
همه روزه پس از هر خرید ،سامانه اینترنت بان ک را جهت اطالع از صورتحساب خود مالحظه نمایند و هرگونه ادعا مبنی بر عدم اطالع مسموع
نیست .این شرط در خصوص کلیه مواردی که به موجب این قرارداد توسط بانک در سامانه اینترنت بانک درج میگردد ،معتبر و مورد قبول
امضاء کنندگان این قرارداد میباشد .بدیهی است تاز مان ی که دارنده کارت از اعتبار کارت خود استفاده ننماید ،صورتحسابی برای وی صادر
نخواهد شد.
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تبصره  :شعبه صادر کننده میتواند نسبت به دریافت وجه صورتحساب و تسویه آن اقدام نماید .چنانچه صورتحساب دارنده کارت در موعد مقرر
پرداخت نگردیده باشد ،شعبه میبایست نسبت به محاسبه وجه التزام بر اساس فرمول مندرج در قرارداد کارت اعتباری اقدام و به اطالع مشتری
جهت تسویه آن رسانده شود .
-55چنانچه مشتری نسبت به تراکنشهای ثبت شده در صورتحساب و یا موارد دیگر اعتراضی داشته باشد میباید ظرف مدت  7روز از تاریخ
درج در سامانه اینترنت بانک به شعبه صادرکننده کارت مراجعه و موارد اعتراض خود را به شعبه اعالم نماید.
-54ریز عملیات مربوط به خرید مشتری به همراه هزینههای محاسبه شده و همچنین صورت وجوه پرداخت شده از سوی وی طی برگ
صورتحساب کارت خرید اعتباری به صورت ماهانه از طریق سامانه اینترنت بانک در دسترس خواهد بود .مشتری موظف است ظرف مهلت مقرر
مبلغ تعیین شده را پرداخت نماید در غیر اینصورت مشمول جریمه مقرر در قرارداد فیمابین میشود .
-53در صورتی که صورتحساب دارنده کارت حداکثر تا پایان ششمین روز دوره مهلت پرداخت در دسترس ایشان قرار نگیرد ،وی میبایست طی
تماس با مرکز امور مشتریان بانک خاورمیانه و با مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم عدم دریافت صورتحساب مراتب را به بانک اطالع دهد
در غیر اینصورت صورتحساب بدهی دارنده کارت دریافت شده فرض و در صورت عدم بازپرداخت در مهلت پرداخت مشخص شده ،وجه التزامی
مطابق با قرارداد فیمابین به وی تعلق خواهد گرفت.
-56در صورت عدم پرداخت دو دوره صورتحساب از سوی مشتری ،حساب کارت وی موقتاً مسدود و کل بدهی او تبدیل به دین حال میگردد و
مشتری موظف به پرداخت و تسویه کل بدهی خود خواهد بود .بعالوه مشتری در لیست مشتریان بد حساب بانک قرارگرفته و بازگشت به
وضعیت عادی و تخصیص اعتبار مجدد منوط به تسویه کل بدهی و رعایت مقررات مربوطه و تشخیص بانک خواهد بود.
 - 57در صورتی که شش ماه پس از صدور صورتحساب دارنده کارت نسبت به پرداخت مطالبات بانک اقدام ننماید ،عالوه بر ابطال کارت خرید
اعتباری دارنده کارت جزء مشتریان بدحساب تلقی شده و مراتب جهت درج در سوابق مشتری به بانک مرکزی اعالم خواهد شد .
 -58در صورت درخواست مشتری مبنی بر رفع انسداد ،اعطای مجدد کارت اعتباری یا شارژ پس از بازپرداخت کامل بدهی سررسید شده و
موافقت بانک ،منوط به سپری شدن دو ماه در مورد کارت اعتباری مسدودی و یک سال در مورد کارت اعتباری ابطال شده است.
-55در صورتیکه کارت خرید اعتباری یک مشتری  5بار مسدود شود دارنده کارت بعنوان مشتری بد حساب تلقی خواهد شد .
 -41تغییر سقف اعتباری کارت بنا به درخواست مشتری و کسب مجوز بانک خاورمیانه و بانک مرکزی انجام و پس از صدور اسناد حسابداری
مربوط به تعهدات بانک و مشتری تحقق مییابد.
-42اعتبار کارتها ی صادره بطور ساالنه در صورت موافقت بانک و پرداخت آبونمان ساالنه تمدید میگردد .دارنده کارت قبل از سر رسید با
ارسال تقاضای کتبی خود مبنی بر تمدید قرارداد اخذ موافقت بانک و استعالم مجدد از بانک مرکزی برای تعیین سقف اعتبار و پرداخت آبونمان
ساالنه میتواند از کارت خود برای یک دوره یکساله دیگر بدون صدور کارت جدید استفاده نماید.
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-41شعب با اعالم کتبی دارندگان کارت مبنی بر فقدان یا سرقت کارت میتوانند از طریق شعبه صادر کننده کارت نسبت به انسداد دائم کارت
متقاضیان اقدام نمایند .ضمناً صدور کارت جدید برای متقاضیان با اخذ هزینههای صدور مجدد امکانپذیر است  .در صورت اعالم تلفنی دارنده
کا رت (به شرط احراز هویت وی) کارت بطور موقت مسدود و انسداد قطعی آن منوط به ارائه درخواست کتبی دارنده کارت است .
-45تعویض کارت خراب مشمول پرداخت هزینه صدور کارت جدید میباشد .
-44اگر بانک تحت هر عنوان یا در اثر اشتباه یا من غیر حق وجوه یا ارقامی به حساب مشتری (دارنده کارت) منظور و یا در محاسبه هر نوع
اشتباهی نماید در هر موقعی مجاز و مختار است به وکالت از مشتری ضمن عقد خارج الزم ،رأساً و مستقالً و بدون انجام هیچ گونه تشریفات
اداری یا قضایی یا دریافت اجازه کتبی از مشتری در رفع اشتباه و برگشت از حسابهای مشتری اقدام کند و تشخیص بانک نسبت به وقوع
اشتباه یا پرداخت بدون حق و لزوم برگشت از حساب معتبر بوده و مشتری حق هرگونه اعتراض به عمل بانک را از هر جهت از خود ساقط
مینماید .چنانچه وجوه فوقالذکر مورد استفاده مشتری قرار گیرد ،از تاریخ دریافت وجه توسط مشتری به همان نسبت ،تا تأدیه دین ،خسارت
تأخیر تأدیه به مأخذ باالترین نرخ سود بخشهای اقتصادی به اضافه  6درصد در سال بر ذمه مشتری ،ضامن /ضامنین خواهد بود که میبایست
به بانک بپردازد.
-43در صورت انتخاب یکی از روشها ی پرداخت برای صورتحساب کارت اعتباری تا زمان تسویه از همان روش استفاده میشود و روش مذکور
تغییر نخواهد کرد.
-46هرگونه اعتراض به ریز صورتحساب کارت اعتباری میبایست ظرف مهلت پرداخت همان صورتحساب به بانک اعالم گردد .بدیهی است
پس از گذشت مهلت مذکور کلیه عملیات (تراکنشهای) انجام شده به نحوی که قبالً ثبت شده است قطعی تلقی خواهد شد و اعتراض از سوی
مشتری پذیرفته نیست .
 -47در صورت بسته شدن حساب کارت ،قطع ارائه خدمات کارت توسط بانک ،فسخ یا انقضای این قرارداد نسبت به تسویه حساب کارت با
مشتری اقدام گردد.
-48در صورت فوت مشتری ،بانک پس از اطالع ،نسبت به بستن حساب کارت اقدام میکند .در این صورت بانک نسبت به تعیین تکلیف
حساب کارت تا انجام تسویه حساب کامل ،وصی مشتری خواهد شد.
-45دارندگان کارت با مراجعه به هر یک از شعب بانک و یا از طریق سامانه اینترنت بانک میتواند صورتحساب خود را پرداخت نمایند و وجوه
دریافتی بابت صورتحسابها ی مشتریان در شعب به صورت اتوماتیک به حساب بدهی پرونده کارت اعتباری مندرج در صورتحساب (حساب
پسانداز قرضالحسنه /کوتاهمدت بابت کارتهای اعتباری) واریز خواهد گردید.
-31بانک طی ارسال پیامکی زمان مقرر برای واریز بدهی کارت را به اطالع مشتری میرساند.
-32چنانچه مشتری و ضامنین مندرج در قرارداد نسبت به واریز بدهی در مهلت مقرر اقدام ننمایند موضوع طبق مقررات جاری بانک پیگیری و
وصول میگردد.
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 -31مشتری به موجب این قرارداد رضایت و موافقت غیر قابل رجوع خود را با استفاده بانک از اطالعات بانکی و اعتباری مشتری که در ارتباط
با این قرارداد در اختیار بانک قرار میگیرد و همچنین ارائه و انتقال آنها از سوی بانک به اشخاص ثالث جهت اموری از قبیل وصول مطالبات و
اعتبار سنجی بنا به صالحدید بانک اعالم نمود و حق هرگونه اعتراض و ادعایی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود.
-35بانک میتواند از هر طریق قانونی و یا قراردادی برای وصول مطالبات خود اقدام کند و به طور کلی انتخاب مرجع قانونی برای وصول
مطالبات این قرارداد با بانک میباشد  .اقدام اولیه بانک از طریق یک مرجع ،مانع اقدامات بعدی بانک برای انتخاب مرجع دیگر برای وصول
مطالبات خود نخواهد بود .همچنین بانک میتواند در یک مقطع از دو یا چند مرجع قانونی همزمان برای وصول مطالبات خود اقدام کند.
-34مشتری متعهد میگردد از هرگونه اقدامی منجر به پولشویی گردد خودداری نموده و همچنین اجازه استفاده کارت اعتباری صادره را به
اشخاص ثالث ندهد.

محل الصاق
تمبر مالیاتی
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