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 تعهدنامه
 پرداختت خدمات دهنده ارايه نوانع به فعاليت مجوز متقاضي ............................................... شرکت از زير امضاکنندگان اينجانبان

 .بگذاريم اجرا مورد به و ترا رعاي زير تکاليف و تعهدات ،.ا.ا. ج مرکزي بانک از فعاليت مجوز اخذ از پس که نماييم مي تعهد و اعالم بدينوسيله

 مشمولاريم و داطالع کامل قانون اساسي  141و  49و اصول  22/10/1377  مصوب دولتي معامالت در دولت کارکنان مداخله منع قانون از -1

 .باشيمنمي مذکور قوانين موضوع قانوني هايممنوعيت

 .ا.ا.ج مرکزي بانک طرف از صادره هايدستورالعمل و ضوابط مقررات، کليه رعايت -2

 مديرهتهيئ يسئر و مديره هيات اعضاي و عامل مديران تغيير نشاني، تغيير شامل) شرکت وضعيت در تغيير نوع هر فوري اعالم و انعکاس -3

 ا.ا.ج مرکزي بانک پرداخت هاي نظام اداره به (شرکت اساسنامه و

 .بود خواهد پذيرامکان پرداخت هاي نظام اداره موافقت اخذ از پس شرکت فعاليت موضوع در تغيير: تبصره

 .باشد شده ايجاد شرکت عمليات نتيجه در که ثالث اشخاص و هابانک به وارده خسارات يا خسارت گونه هر جبران -4

 بته .ا.ا.ج يمرکتز بانتک دستورهاي رعايت عدم يا عمليات در تخلف يا فساد کشف يا و بروز صورت در شرکت، عمليات آني و فوري توقف -5

 .ا.ا.ج رسمي روزنامه در منتشره آگهي و شرکت اساسنامه آخرين موجب

 بانتک اختتپرد هتاي نظتام اداره پيوستت، 2 و 1 هتاي فرم در مندرج اطالعات صحت عدم نيز و فوق موارد رعايت عدم صورت در: تبصره

 .نمايد اعمال شرکت فعاليت مجوز درخصوص را مقتضي تصميمات يا تصميم هرگونه بود خواهد محقق.ا.ا.  ج مرکزي

 روابتط بتر نظتر هر زا مقررات اين که داريم م اعالم و پذيرفته را ج.ا.ا. مرکزي بانک مصوب پرداخت خدمات دهندگان ارايه بر ناظر مقررات -6

 .بود خواهد اعمال قابل شرکت و بانک اين بين

 

 رديف
 سهامداران/ شرکت مجاز امضاء دارندگان خانوادگي نام و نام

 (شرکاء ساير و مديره هيات عضو مديره، هيات رئيس مديرعامل، ترتيب به)
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 مهر شرکت:
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