تاريـخ :
ضمارٌ :
پيًست:

قزارداد ساماوٍ فزيش ي رسرياسيًن ايىتزوتي مزاکش گزدضگزي کطًر
عضًيت مزاکش اقامتي

هزوَػِ
ًـبًي
تللي
پؼت الٌتشًٍيي
ثًِوبيٌذگي
ًذ پؼتي

مادٌ )1

مًضًع قزارداد

ثِ ؿوبسُ حجت
ؿوبسُ ّوشاُ

ًوبثش
ٍة ػبيت

ًِ اص ايي پغ "پزيشًذُ" ًبهيذُ هيؿَد.

ػضَيت پزيشًذُ دس "ػبهبًِ كشٍؽ ٍ سصسٍاػيَى ايٌتشًتي هشاًض گشدؿگشي" رْدت اسائدِ خدذهب سصسٍاػديَى ايٌتشًتدي
پزيشًذُ اص طشين ػبهبًِ.
مادٌ )2

مذت قزارداد

هذ هشاسداد حبضش اص تبسيخ  . . . . . . . . . . .تب تبسيخ  . . . . . . . . . . .ثِ هذ ييػبل ؿوؼي هيثبؿذ ًِ دس پبيبى دٍسُ
يبدؿذُ ٍ دسصَس ػذم كؼخ هطبثن هبدُ  8هشاسداد ،ثِصَس خَدًبس ثشاي ييػبل ؿوؼي تب ػِدٍسُ پيبپي هبثل توذيذ خَاّذ
ثَد.
مادٌ )3

کارمشد َا

هجلؾ ًبسهضدّبي حبصل كشٍؽ ٍ سصسٍاػيَى هَكن ٍ صذٍسصَستحؼبةّبي ايٌتشًتي ( )VOUCHERاص طشين ػبهبًِ،
هطبثن كْشػت ريل خَاّذ ثَد:
وًع تزاکىص  /کارت

درصذ کارمشد

درصذ کارمشد

خالص ساماوٍ

ساماوٍ َمزاٌ

وًع قيمت محصًل  /خذمات

مذيزيت سُميٍ
پزداخت ي تزاکىص اس طزيق سفزکارت ملي

٪6

٪8

هيوتّبي ٍيظُ ػلشًبس هلي دس هشًض گشدؿگشي

کارتَاي ضتابي ي سايز ريشَاي ريالي

٪8

٪ 11

هيوتّبي كصلي هشًض گشدؿگشي

کارتَاي دالري ي تخصيص اعتبار ساماوٍ

٪8

٪ 11

هيوتّبي كصلي هشًض گشدؿگشي

تبصزٌ يک :هطبثن كْشػت كَم دسصَس اًزبم هذيشيت ػْويِّدبي هحصدَ /خدذهب پزيشًدذُ تَػدا ًبسؿٌبػدبى
ؿشًت ،هؼبدل  ٪2ثِ ًبسهضد خبلص ػبهبًِ رْت اًزبم اهَس ارشايي صم تَػا ؿشًت اكضٍدُ هيؿَد.
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پذيزوذٌ

ضزکت

ًظش ثش اػتوشاس ػبهبًِ كشٍؽ ٍ سصسٍاػيَى هشاًض گشدؿگشي ٍ دس ساػتبي تَػؼِ اسائِ خدذهب گشدؿدگشي ثدِ هشاًدض
اهبهتي ًـَس هشاسداد حبضش كيوبثيي طشكيي ثِ ؿشح ريل هٌؼوذ گشديذ ٍ طشكيي هتؼْذ ثِ ارشاي هلبد آى گشديذًذ :
ثِ ؿوبسُ حجت  354389اداسُ حجت ؿشًتّبي تْشاى
ؿشًت ػشهبيِگزاسي ػلشًبس هلي
تْشاى ،خيبثبى ٍليػصش ،هوبثل خيبثبى ؿْيذ ػجبػپَس(تَاًيش)ًَ ،چِ ؿوغ ،پالى 3
ًـبًي
ّوشاُ
021 - 88772860
ًوبثش
021 - 88660015
تللي
ٍ safarcard@ittic.comة ػبيت
پؼت الٌتشًٍيي
www.safarcard.ir
آهبيبى ػلي سادهٌذ ثِػٌَاى هذيش ػبهل ٍ.....................................................ثِ ػٌَاى ػضَ ّيب هذيشُ
ثًِوبيٌذگي
1516746313
ًذ پؼتي
ًِ اص ايي پغ "ؿشًت" ًبهيذُ هيؿَد.

تاريـخ :
ضمارٌ :
پيًست:

مادٌ )4

وحًٌ پزداخت ي تسًيٍ حساب

هجلؾ ًل كشٍؽ (ثشاػبع سصسٍّبي هَكن ٍ ػشسػيذؿذُ ػبهبًِ) دس ًيوِ ٍ پبيبى ّش هبُ پغ اص ًؼش ًدبسهضد ػدبهبًِ هطدبثن
رذٍل ًبسهضدّبي هبدُ  3هشاسداد ثِحؼبة اػالم ؿذُ پزيشًذُ ثِ ؿشح ريل ٍاسيض هيگشدد.
ثِؿوبسُ
ًَعحؼبة
ًذ ؿؼجِ
ؿؼجِ
ًضدثبًي
ً IRبم صبحت حؼبة
ًذ ؿجب
مادٌ )5

تعُذات پذيزوذٌ

 - 5- 1هؼشكي ًوبيٌذُ كٌي تبما ختيبس رْت اًزبم ّوبٌّگيّبي صم دس ساػتبي ارشاي هشاسداد.
ٍ - 5- 2اسد ًوَدى ،تٌويل ٍ ثِ سٍصآٍسي اطالػب هَرَد دس ػبهبًِ(ثخؾ هذيشيتي ّتل) ؿدبهل اطالػدب ّتدل ،اتدبمّدب،
خذهب  ،هيوتّب ،ػْويِّب ٍ تصبٍيش.
 - 5- 3ثْشُ ثشداسي هٌبػت ٍ هؼتوش تَػا ًبسثشاى آهَصؽ ديذُ ّتل دس رْت پبػخگَيي ثِ دسخَاػتّبي سػيذُ اص ػَي
هـتشيبى ػبهبًِ.
 - 5- 4حلبظت اص اػبهي ًبسثشي ٍ سهضّبي ٍسٍد تحَيلي ثِ پزيشًذُ رْت اهٌيت اطالػب ػبهبًِ.
 - 5- 5تأهيي تزْيضا ػختاكضاسيً ،شماكضاسي ٍ دػتشػي ايٌتشًتي صم ًبسثشاى رْت ًبسثشي ػبهبًِ.
 - 5- 6دسصَس ػذم اهٌبى اسائِ خذهب سصسٍ ؿذُ ثِ هـتشيبى ػبهبًِ  ،پزيشًذُ هَظق ثِ ربيگضيي ًوَدى خدذهبتي هـدبثِ
ثذٍى دسيبكت ّش گًَِ ٍرِ اضبكي ضوي دسيبكت ًظش هَاكن هـتشي خَاّذ ثَد.
 - 5- 7كشاّن ًوَدى صهيٌِ دسيبكت ٍ اػتلبدُ هـتشيبى اص هحصَ /خذهب پزيشًذُ ًِ اص طشين ػدبهبًِ خشيدذاسي ٍ سصسٍ
ؿذُاًذ.
 - 5- 8دسصَس ػذم اهٌبى پزيشًذُ رْت اسائِ هحصَ /خذهب كشٍختِؿذُ ٍ سصسٍؿذُ ثِ هـتشيبى ،پزيشًذُ هَظدق ثدِ
ربيگضيي ًوَدى هَسد هـبثِ ٍ يب ثشتش اص هحصَ /خذهب هزًَس ثذٍى دسيبكت ٍرِ اضدبكي ،ضدوي دسيبكدت ًظدش
هَاكن هـتشي خَاّذ ثَد.
 - 5- 9دس صَس لـَ ٍ اثطبل سصسٍ اًزبمؿذُ اص ػَي هـتشي اص طشيدن ػدبهبًِ ٍ ّشًدذام اص سٍؽّدبي حضدَسي يدب ؿيدش
حضَسي پزيشًذُ هَظق ثِ ثبصپشداخت ٍرِ هـتشيبى پغ اص ًؼش ّضيٌِّبي اثطبل هطبثن هَاًيي ٍ هوشسا هَرَد دس
ػبهبًِ ٍ دسدؿذُ دس حَالِ كشٍؽ رخيشُرب ،حذاًخش ظشف دٍ سٍص ًبسي هيثبؿذ.
- 5- 10پزيشًذُ هلضم ثِ سػبيت هَاًيي ٍ هوشسا سصسٍ ٍ اثطبل حَالِ كشٍؽ رخيشُرب هطبثن پيَػت هشاسداد هيثبؿذ.
تبصزٌ دي  :دسصَستيًِ پزيشًذُ ًؼجت ثِ تؼْذا خَد ػول ًٌوبيذ ،ؿشًت حن خَاّذ داؿت هطبثن ػشف ،هبًَى يب ًظش ًويتِ
حل اختالف هَضَع هبدُ  11هشاسداد؛ ًؼجت ثِ ايلبي تؼْذا كيوبثيي ثب هـتشيبى اص هحدل ٍردَُ هبثدل پشداخدت ثدِ پزيشًدذُ
هَضَع هبدُ  4 ٍ 3هشاسداد اهذام ًوَدُ ٍ پزيشًذُ حن ّشگًَِ اػتشاضي دس اييهَسد سا اص خَد ػلت ٍ ػبها ًوَد.
تبصزٌ سٍ  :دسصَستيًِ پزيشًذُ هطبثن هبدُ  7هشاسداد ،هذيشيت هحصَ /خذهب ٍ ػدْويِّدبي خدَد سا ثشػْدذُ ؿدشًت
هشاسدّذ ،ثٌذّبي  5-3 ٍ 5-2ثشػْذُ ؿشًت خَاّذ ثَد.

تاريـخ :
ضمارٌ :
پيًست:

مادٌ )6

تعُذات ضزکت

 - 6- 1تأهيي ثشًبهِ ٍ ًشماكضاس سصسٍاػيَى ايٌتشًتي ّوشاُ ثب داهٌِ ٍ كضبي ايٌتشًتي صم ٍ پـتيجبًي كٌي ػيؼتن سصسٍاػديَى
ايٌتشًتي؛ ثذٍى دسيبكت ّضيٌِ ًِ اص ػَي ؿشًت دساختيبس ًبسثشاى پزيشًذُ هشاس هيگيشد.
 - 6- 2ؿشًت اهٌبى اػتلبدُ اص ػبهبًِ كشٍؽ ٍ سصسٍاػيَى ايٌتشًتي ّتلْبي ًـَس سا ثذٍى دسيبكت ّضيٌِ هبصاد ثش ٍرَُ يدبد
ؿذُ (هبًٌذ  )Membership Feeدس اختيبس پزيشًذُ هشاس هيدّذ.
 - 6- 3ايزبد اػبهي ًبسثشي ٍ سهضّبي ٍسٍد پزيشًذُ هَضَع ثٌذ  5-4هشاسداد رْت اػتلبدُ ًبسثشي ػبهبًِ.
 - 6- 4آهَصؽ ّبي حضَسي ٍ يب ؿيشحضَسي هطبثن ًظش ؿشًت ّوشاُ ثب اسائِ هؼتٌذا آهَصؿي ٍ سػدبًِ اي صم ،هطدبثن
كْشػت ريل ثِ صَس سايگبى دساختيبس پزيشًذُ هشاس خَاّذ گشكت.
وًع پذيزوذٌ
ّتلْبي  3 ٍ 2ٍ 1ػتبسُ
ّتل  5 ٍ 4ػتبسُ

آمًسش رايگان کاربزي
ً 2لش
ً 3لش

 - 6- 5هحبػجِ ٍ دسيبكت هجلؾ يي ؿت ًبهل اتبم (هيوت خبلص اتبم ثِػالٍُ ػَاسض هتؼلوِ) ٌّگبم دسخَاػت هيْوبى اص
طشين ػبهبًِ ٍ پشداخت ػْوي پزيشًذُ پغ اص ًؼش ًبسهضد ػبهبًِ هطبثن هبدُ  3هشاسداد.
تبصزٌ پىج  :آهَصؽ ّبي هَسد ًيبص پزيشًذُ خبسد اص هَضَع ثٌذ  6-4هشاسداد ٍ اسائِ هذاسى ًدبسثشي ػدبهبًِ ثدب صدشف ّضيٌدِ
رذاگبًِ اص ػَي ؿشًت هبثل اسائِ هيثبؿذ.
مادٌ )7

سايز ضزايط

پزيشًذُ هطبثن ايي هشاسداد اػالم هيداسد ًِ هذيشيت ػْويِّبي اػالهي خَد سا :
□ اص طشين ًبسثشاى خَد ثشػْذُ خَاّذ گشكت.
/
□ ثِ ؿشًت ٍاگزاس ًوَدُ اػت.
مادٌ )8

فسخ قزارداد

دسصَس ػذم ايلبي تؼْذا ّشيي اص طشكيي طشف هوبثل هيتَاًذ پغ اص گزؿت دٍّلتِ اص اػالم ًتجي هَسد ٍ ػذم اًزبم
آىً ،ؼجت ثِ كؼخ ييطشكِ هشاسداد اهذام ًوبيذ.
تبصزٌ ضص  :دسصَس كؼخ هشاسداد هَضَع هبدُ  ،8طشكيي هشاسداد هَظق ثِ ايلبي تؼْذا ايزبد ؿذُ ثِ هـتشيبى هطبثن ثدب
ؿشايا هشاسداد خَاّذ ثَد.
مادٌ )9

راسداري

ّش يي اص طشكيي هتؼْذ هيؿَد تذاثيش هؤحشي سا ثشاي حلظ اػشاس ،اطالػب ٍ اػٌبدي ًدِ اص ػدَي طدشف ديگدش ػٌدَاى
هحشهبًِ ثِ خَد گشكتِ اًذ ٍ دس طَل ارشاي تؼْذا هَضَع هشاسداد حبضش ٍ پغ اص آى ثِ آىّدب دػتشػدي خَاٌّدذ داؿدت
ثِػول آٍسد.

تاريـخ :
ضمارٌ :
پيًست:

مادٌ  )11قًاي قُزيٍ

دس ؿشايا ثشٍص هَاي هْشيِ ( ،)Force Majorحَادث طجيؼي ٍ ؿيدش هتشهجدِ اص هجيدل صلضلدِ ،آتدؾػدَصيً ٍ ،ظدبيش آى؛
ّوچٌيي تحشينّبي ثييالوللي ًِ ثبػج ايزبد اختالل دس سًٍذ ارشايي ػبهبًِ ٍ ؿجٌِ ايٌتشًت ًوبيذ ،ؿشًت تب سكغ هـٌل،
ّيچگًَِ تؼْذ ٍ هؼئَليتي دس هوبثل پزيشًذُ ًخَاّذ داؿت.

مادٌ  )11حل اختالف

دس صَس ثشٍص ّشگًَِ اختالف دس تلؼيش ٍ يب ارشاي هلبد هشاسداد ثذٍاً ثب هزاًشُ طشكيي ًؼجت ثِ سكغ اختالف اهذام ٍ دس
ؿيش ايي صَس هَضَع اص طشين ًويتِ ػِ ًلشُ حل اختالف ،ؿبهل يي ًوبيٌذُ اص ػَي ّشيي اص طشكيي ٍ يي ًوبيٌذُ
هشضي الطشكيي حل ٍ كصل خَاّذ ؿذ ٍ ًظش ًويتِ حل اختالف ثشاي طشكيي صم ا رشاء خَاّذ ثَد .
مادٌ  )12اقامتگاٌ ي مجاري ارتباطي قاوًوي

ًـبًي ٍ هزبسي استجبطي ريل اهبهتگبُ هبًًَي طشكيي ثَدُ ٍ دس صَس تـييش هحل اهبهت هشاتت ثبيؼدتي ثدِ طدشف ديگدش
هشاسداد ًتجبً اػالم ؿَد دس ؿيش ايي صَس ًليِ ًبهِ ّب ٍ هٌبتجب اسػبلي اثالؽ ؿذُ هحؼَة هى ؿَد.
ضزکت:

ؿْشػتبى تْشاى  /خيبثبى ٍليػصش (ػذ)  -هوبثل ػِساُ ؿْيذ ػجبػپَس (تَاًيش)
آدسع پؼتي  :اػتبى تْشاى
ًَچِ ؿوغ  -پالى 3
021 - 88772860
ًوبثش
021 - 88660015
تللي
safarcard@ittic.com
پؼت الٌتشًٍيي
091
ّوشاُ
پذيزوذٌ :
ؿْشػتبى تْشاى  /خيبثبى ٍليػصش (ػذ)  -هوبثل ػِساُ ؿْيذ ػجبػپَس (تَاًيش)
آدسع پؼتي  :اػتبى تْشاى
ًَچِ ؿوغ  -پالى 7
021 - 88660802
ًوبثش
021 - 88660801
تللي
reserve@ittic.com
پؼت الٌتشًٍيي
091
ّوشاُ
مادٌ  )13قاوًن قابل اعمال

هبًَى ًـَس ايشاى ثش هشاسداد حبضش حبًن خَاّذ ثَد.
مادٌ  )14وسخ قزارداد

ايي هشاسداد دس  14هبدُ ٍ  6تجصشُ دس دٍ ًؼخِ تْيِ  ,تٌظين  ,اهضب ٍ ثيي طشكيي هجبدلِ گشديذ ٍ ّش دٍ ًؼدخِ اػتجدبس
ٍاحذ سا داسد.

ضزکت

پذيزوذٌ

تاريـخ :
ضمارٌ :
پيًست:

قًاويه ي مقزرات رسري ي ابطال حًالٍ فزيشجا
ٍرَُ دسيبكتي اص ثبثت ايي رخيشُرب ثِػٌَاى پيؾپشداخت؛ ثِصَس ػلي الحؼبة ٍ ثِاصاء ّش پٌذ ؿت اتبم ،هؼبدل هيوت توشيجي ييؿت
.1
اتبم دسيبكت گشديذُ ًِ پغ اص حضَس هيْوبى دس هشًض اهبهتي ،ثش اػبع هذ هطؼي اهبهت ٍ ػبيش ّضيٌِ ّبي اًزبم ؿذُ ،هطبثن صَستحؼبة
صبدسُ دس هحل هشًض اهبهتي هشثَطِ تؼَيِ ًْبئي اًزبم خَاّذ گشديذ .
رخيشُ ّبي ثذٍى پيؾ پشداخت ٍ ًذ ؿٌبػبيي رخيشُ رب كبهذ اػتجبس هي ثبؿٌذ .
.2
صذٍس ايي حَالِ رخيشُ رب ثِ هٌضلِ هجَل هوشسا ػبهبًِ كشٍؽ ٍ سصسٍاػيَى اهبهتي هشاًض گشدؿگشي ًـَس ٍ هشًض اهبهتي تؼييي ؿذُ اص
.3
ػَي هيْوبى هي ثبؿذ
ًذ ؿٌبػبيي كشٍؽ رخيشُ رب هي ثبيؼتي ثٌِّگبم هشارؼِ هيْوبًبى ثِ هشًض اهبهتي اسائِ ؿَد دس ؿيش ايٌصَس اهٌبى اػتلبدُ اص اهبًي
.4
اهبهتي هوذٍس ًجَدُ ٍ رخيشُ رب كبهذ اػتجبس خَاّذ ثَد .
رخيشُرب ثٌب ثش دسخَاػت هتوبضي ٍ ثًِبم هيْوبى اػتلبدُ ًٌٌذُ صبدسٍ ؿيش هبثل اًتوبل هي ثبؿذ .
.5
ػبػت تحَيل هشاًض اهبهتي (ٍسٍد)  ٍ14تخليِ (خشٍد)  12ظْش هي ثبؿذ
.6
ّوشاُ داؿتي ؿٌبػٌبهِ ػٌؼذاس هيْوبًبى ٍ ّوشاّبى دس صهبى ٍسٍد ٍ اهبهت ٍ سػبيت ؿئًَب اػالهي دس هشاًض اهبهتي الضاهي اػت .
.7
ّوشاُ داؿتي ٍ اػتلبدُ ّشگًَِ ٍػبئل گبصػَص ٍ طجخ ؿزا دس هشاًض اهبهتي هوٌَع هي ثبؿذ
.8
چٌبًچِ هيْوبًبى دس هَػذ هوشس ثِ ّتل هشارؼِ ًٌوبيذ هٌبى رخيشُ ؿذُ كوا ثِهذ يي ؿت خبلي ًگِ داؿتِ ؿذُ ٍ حَالِ رخيشُ رب اص
.9
سٍص ثؼذ ثبطل خَاّذ ؿذ .
اثطبل حَالِ ّبيي ًِ اص طشين دكبتش كشٍؽ صبدس ؿذُ دس ػبػت اداسي كوا دس ّوبى دكتش ٍ اثطبل حَالِ ّبيي ًِ اص طشين ػبهبًِ
.10
سصسٍاػيَى صبدس ؿذُ ثِ صَس توبم ٍهت اص طشين ػبهبًِ اهٌبى پزيش هي ثبؿذ .
دسصذ ٍ صهبى اثطبل حَالِ رخيشُ رب  :الق -دس هحذٍدُ صهبًي ثيي صذٍس ايي حَالِ تب 48ػبػت هجل اص ٍسٍد هيْوبى ثِ هشًض اهبهتي
.11
(ػبػت سػوي ٍسٍد ثِ اتبم  14هي ثبؿذ )هجلؾ  %20يي ؿت ثِاصاء ّش اتبم .ة  -دس هحذٍدُ ثيي  48ػبػت تب  24ػبػت هجل اص ٍسٍد ثِ اتبم ,
هجلؾ  %40يي ؿت ثِاصاء ّش اتبم .ح  -دس هحذٍدُ ثيي  24ػبػت هجل تب ػبػت  10صجح سٍص ٍسٍد  ,هجلؾ  %70يي ؿت ثِاصاء ّش اتبم  -اص
ػبػت  10صجح سٍص ٍسٍد تب ػبػت ّ 14وبى سٍص هجلؾ ًل پيؾپشداخت ًؼش خَاّذ ؿذ .
اص سٍص  28اػلٌذ ّش ػبل لـبيت سٍص  13كشٍسديي هوشسا ٍيظُ ايبم ًَسٍص حبًن ثَدُ ٍ اثطبل رخيشُ رب اص صهبى دسيبكت حَالِ حذاًخش تب 20
.12
اػلٌذ هبُ ثب ًؼش ّضيٌِ اثطبل هؼبدل  ٪40هي ثبؿذ ٍ پغ اص آى تبسيخ اػتشداد ٍرِ ثِ رخيشُ ًٌٌذُ اهٌبى پزيش ًوي ثبؿذ .
دس ايبم ًَسٍص هجلؾ دسيبكتي ثبثت ايي حَالِ رخيشُ رب ثطَس ػلي الحؼبة ٍ ثش اػبع ًشخْبي ػبل ربسي هي ثبؿذ ٍ هجلؾ ٍاهؼي ّضيٌِ
.13
اهبهت هطبثن ًشخْبي رذيذ دس ػبل آيٌذُ دس صَستحؼبة هطؼي صبدسُ دس هحل ٍاحذ اهبهتي تؼييي ٍ دسيبكت خَاّذ ؿذ .
دس ايبم ًَسٍص هجلؾ ًل ؿجْبي اهبهت ثطَس ًبهل دسيبكت هيگشدد .
.14
چٌبًچِ ثِػلت هَاسد كَسع هبطٍس(سخذاد ثاليبي طجيؼي ٍ حَادحي خبسد اص ًٌتشل ٍ اسادُ ؿشًت) رخيشُ اًزبم ؿذُ تَػا هشًض اهبهتي يب
.15
دكبتش هشاًض رخيشُرب لـَ گشدد ٍ ,رَُ دسيبكتي ػيٌبً ثِ هؼبكش هؼتشد خَاّذ ؿذ .
تـييش هحل اهبهت ,تـييش تبسيخ ،اثطبل رخيشُ رب ٍ ثبص پشداخت هجلؾ دسيبكتي (ثؼذ اص ًؼش ّضيٌِ ّبي اثطبل) صشكبًتَػا صبحت حَالِ ٍ
.16
كوا ثب ًبس ؿٌبػبيي اًزبم ٍ اص طشين هشًض اهبهتي هبثل پشداخت هي ثبؿذ.
هذ اػتجبس ايي رخيشُرب اص تبسيخ صذٍس تب ؿت اٍل اهبهت هيثبؿذ.
.17

