
 
 
This is ,...................... NAME ................................  , 
Card holder number 
……6 DIGITS NUMBER FRONT OF CARD……. , with 
serial number  
....…................12 DIGITS NUMBER BACK OF CARD/ 
TOKEN NUMBER …........................, 
 by signing this form will agree to terms and 
conditions set here and declare myself of any rights 
and benefits whatsoever and shall oblige the 
followings:  

• To hand over full profile information to 
Tehrancreditcard.com,  

• To not use the card for any purchases or any 
other purposes,  

• To not pass on the card or the card 
information to any other person or third party 
either natural or legal  

• To pass over the remains of the card 
exclusively and only to Tehrancreditcard.com 
or their nominated person(s)/Companies,  

• To not make any claim or dispute about any 
of the purchases from the signing date 
onward to any party, 

• To assist and cooperate with 
Tehrancreditcard.com in case of occurrence 
of any difficulty in regard to any claimed or 
unclaimed purchases or expenses in future 
from this date onward, 

• To compensate Tehrancreditcard.com for 
any expenses, damages or losses incurred 
as result of breach of any of the above 
conditions or any act of bad faith.  

• This service is not permanent and we 
reserve the right to cancel or continue this 
service at any time without any notification. 

 

 
   : شماره به کارت دارنده....................... ............................. اینجانب   
  ...................................    کارت روي رقمی 16.................................... 

براي ویزا  پشت کارت رقمی 12شماره  ........................   :سریال شماره و

 ،................................................براي مستر کارت Tokenکارت/شماره 
     :شوم می زیر موارد به متعهد سند این امضاي با 
خود را که براي ثبت کارت در سایت ثبت  Profile اطالعات •

 تهران کردیتنموده ام را به درستی و کامل در اختیار سایت 
 .کارت قرار می دهم

از این پس هیچ گونه استفاده اي از این کارت و نیز شماره و  •
 .اطالعات آن نمی نمایم

اطالعات این کارت را در اختیار هیچ شخص ثالث دیگري قرار  •
 .نخواهم داد

اختیار استفاده از این کارت و منافع ناشی از این کارت را از  •
و همکاران  تهران کردیت کارتخود سلب و انحصارا به سایت 

 .آن منتقل می نمایم
هیچگونه ادعایی راجع به صحت و عدم صحت هزینه کردهاي  •

خ به بعد این کارت به هیچ مرجع ثالث ارائه نمی یین تارا از
 .دهم

کل در کارت براي رفع مشکل کارت با در صورت بروز مش •
 .همکاري می نمایم تهران کردیت کارتسایت 

کدام از موارد فوق متعهد به پرداخت  در صورت نقض هر •
می  تهران کردیت کارتخسارات وارده به مجموعه سایت 

 .شوم
خدمت خرید ته مانده کارت یک خدمت دایمی نمی باشد و  •

را دارد که در هر زمان این اختیار  تهران کردیت کارت سایت
بدون هیچ هشدار قبلی ارائه این خدمت را توقف و یا ادامه 

 .دهد

 
 
Signature            
 
Date 
 

 
 امضا

 اریخت

 


