بسمه تعالی

تاریخ:

قرارداد کارگزار( پرستار)

شماره:

 -1طرفین قرارداد
 -1-1جناب آقای حامد منصور لکورج به نمایندگی از نرم افزار گروه خدمات رسانی حیوانات خانگی (یارپت) با شماره تماس

 02191300129به نشانی بزرگراه همت ،ابتدای خیابان پاسداران ،نگارستان یکم ،پالک

15که

در این قرارداد <<کارفرما>> نامیده میشود.
 2-1شخص متقاضی با مشخصات مطابق با جدول زیر که در این قرارداد <<کارگزار >> نامیده میشود:
مشخصات کارگزار (پرستار)
نام پدر

کد ملی

شناره شناسنامه

محل صدور شناسنامه

تاریخ تولد

وضعیت تاهل

شماره تلفن همراه

شماره تلفن ثابت

کد پستی
آدرس محل سکونت
تبصره  – 1در زمان تنظیم قرارداد ،صحت و اصالت مدارک شناسایی و محل سکونت کارگزار(پرستار) توسط کارگزار مورد تایید قرار گرفته و
تحویل کارفرما قرارداده شده است.
 -2موضوع قرارداد
حق استفاده و بهره برداری موقت از نرم افزار گروه خدمات رسانی حیوانات خانگی یارپت )(yarpetبه مدت قرارداد حاضر و مطابق
شرایط قراردادی.
 -3مدت قرارداد
این قرارداد از تاریخ  -----------به مدت یکسال معتبر و الزم االجرا است و پس از انقضا،به صورت خودکار تمدید خواهد شد مگر
در صورت تحقق هر یک از :
•

اعالم و ابالغ فسخ قرارداد توسط طرفین

•

غیرفعال کردن کارگزار(پرستار) توسط کارفرما

 -4مبلغ قرارداد
کارگزار(پرستار) از هر دریاقتی خود (هزینه خدمات ) میزان  %40آن را به عنوان حق الزحمه خود برداشته و ( )%60باقی مانده را به
عنوان حق استفاده و بهره برداری از نرم افزار (کمیسیون) به گروه یارپت پرداخت خواهد کرد .
کارفرما موظف است عالوه بر درصد خدمات کارگزار(پرستار) از هزینه خدمات  ،به ازای هزینه جابجایی کارگزار(پرستار) برای انجام
خدمات نسبت به موقعیت جغرافیایی کاربر را در نظر گرفته و بپردازد.

 -5تعهداد کارگزار
 -5-1کارگزار(پرستار) متعهد و ملتزم است حق استفاده و بهره برداری حاصل از خدمات انجام شده از طریق نرم افزار یارپت را به
کارفرما پرداخت کند.
 -5-2کارگزار(پرستار) به هیچ عنوان حق استفاده از نرم افزار یارپت برای کارهای تبلیغاتی و خدمات رسانی شخصی را ندارد و در
صورت عدم رعایت این موضوع چه بصورت کلی و چه به صورت جزئی از سوری کارگزار(پرستار)  ،کارفرما حق فسخ فوری و مسدود
کردن حساب کارگزار (پرستار)را دارد .
 -5-3کارگزار(پرستار) تایید و اقرار می کند که هیچگونه ر ابطه استخدامی و کاری مشمول قانون کار با کارفرما نداشته و ندارد و
صرفا نامبرده  ،استفاده کننده از خدماتی است که از طریق نرم افزار یارپت و به منظور معرفی کاربر(مشتری) به قصد تسهیل انجام
خدمات به وی عرضه میشود .و همچنین کارگزار(پرستار) حق گرفتن هیچ گواهی مبنی بر اشتغال به کار برای گروه خدمات رسانی
نرم ازار یارپت تحت هر عنوان اععم از تعهد حقوقی و گواهی اشتغال و غیره نداشته و نخواهد داشت .
 -5-4پایبند به رفتار اجتماعی ،شغلی ،اخالقی مناسب و قانونی و رعایت کلیه ضوابط،قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران و
آییننامه انضباطی گروه خدمات رسانی حیوانات خانگی یارپت در زمان استفاده از خدمات نرم افزار یارپت و ارائه خدمات به کاربر
(مشتری) و بعنوان کارگزار(پرستار) گروه خدمات رسانی حیوانات خانگی یارپت برعهده کارگزار(پرستار) بوده و کارفرما که صرفا ارائه
دهنده خدمات نرم افزاری است نقشی در این میان نخواهد داشت و نهایتا کلیه مسئولیت های کیفری و حقوقی ناشی از جرائم و
تخلفات احتمالی کارگزار بر اساس اصل شخصی بودن جرم و مجازات مندرج در قانون مجازات اسالمی و اصل جبران و زیان توسط
وارد کنن ده ضرر در قانون مسئولیت مدنی  ،برعهده کارگزار(پرستار) بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی اعم از کیفری و حقوقی در
قبال ایشان و یا اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی نخواهد داشت .
 -5-5کارگزار(پرستار) تایید می کند که در ارتباط با فعالیت خود از کلیه قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه های تامین اجتماعی
و همچینن قوانین مروبط به مالیات ،عوارض ،امور صنفی و نظایر آن کامال مطلع بوده و از این حیث در صورت عدم اجرای قوانین و
مقررات مربوط از سوی کارگزار(پرستار)هیچگونه میئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود .
 -5-6نظر به اینکه کاربران (مشتریان) از طریق نرم افزار یارپت با کارگزار(پرستار) ارتباط پیدا کرده و از خدمات وی برای حیوانات
خانگی خود استفاده می کنند ،کارگزار(پرستار) موظف است برای حفظ اعتبار نام  ،شهرت و برند نرم افزار یارپت و کارفرما،کلیه ضوابط
اخالقی و پسندیده  ،شئون شرعی  ،رفتار احترام آمیز ،امانت داری و کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران را در ارتباط با
مسافر رعایت کند .همچنین کارگزار(پرستار) متعهد است که چارچوب توصیه های کارفرما از قبیل نوع رفتار با مشتری  ،وضعیت فنی
و کیفی خدمات ارائه شده و غیره را رعایت کند و در هر حال خود کارگزار(پرستار) منحصراً مسئول و پاسخگوی هرگونه اعتراض و
شکایت احتمالی کاربر(مشتری ) در رابطه با نوع عملکرد،رفتار و غیره خواهد بود.
 -5-7کارگزار(پرستار) متعهد و ملتزم است فتوکپی برابر اصل کارت ملی ،شناسنامه  ،گواهینامه  ،قبض تلفن ثابت محل سکونت خود،
یک قطعه عکس  4*3و هر مدرک دیگری را که مورد نیاز کارفرما ب اشد در اختیار کافرما قرار دهد .در غیر اینصورت کارفرما مجاز به
فسخ قرارداد و مسدود کردن حساب وی را دارد.
 -5-8کارگزار(پرستار)متعهد میشود که حق دسترسی و بهره برداری از نرمافزار موضوع قرارداد را به هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی
ثالث واگذار نکند و تنها شخصاً و با مباشرت مستقیم خود از این نرم افزار استفاده کند .در غیر این صورت ،کارفرما میتواند نسبت به
فسخ فوری قرارداد حاضر مسدود کردن حساب کارگزاری وی اقدام کند .همچنین در فاصله استفاده از نرمافزار از سوی شخصی غیر

از کارگزار(پرستار) تا زمان مسدود شدن حساب کاربری ،تمامی مسئولیت های قراردادی و قانونی متوجه شخص کارگزار(پرستار)
خواهد بود .
 -5-9کارگزار(پرستار) متعهد و ملتزم است تا پایان مدت قرارداد اعم از انقضا مدت یا اعمال فسخ و مسدود کردن حساب کارگزاری
وی  ،با هیچ شخصی حقیقی یا حقوقی دیگری در زمینه موضوع قرارداد (شرکتها و گروه های مشابه ) همکاری نکرده و خدمات
موضوع قراردا را صرف اً و انحصاراً از کارفرما (گروه خدمات رسانی حیوانات خانگی یارپت ) دریافت کند.جهت اطمینان از اجرای صحیح
این شرط ،در صورت لزوم و به منظور بهبود خدمات رسانی نرم افزاری یارپت مجاز است به اطالعات مرتبط با موضوع این بند در
ابزاری که نرم افزار یارپت نصب شده است دسترسی داشته باشد.
 -5-10کارگزار(پرستار) متعهد و ملتزم است تمامی همکاری های الزم را برای انجام فرآیند های گروه خدمات رسانی حیوانات خانگی
یارپت اعم از تجهیز ،آموزش و نظارت انجام دهد.
 -5-11در صورتی که عدم انجام تعهداتقانونی و قراردادی توسط کارگزار(پرستار) نسبت به کاربر(مشتری) یا هر شخص دیگرموجب
الزام کارفرما از طریق مراجع اعم از قضائی و اداری و اضخاص ذیصالح به پرداخت وجهی تحت هر عنوان اعم از جزای نقدی یا خسارت
ب ه هر عنوان به اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی  ،دولتی و خصوصی شود کارگزار(پرستار) متعهد و ملتزم است کلیه وجوه مذکور
را به کارفرما پرداخت کند .در اینصورت کارفرما مجاز خواهد بود نسبت به وضول و برداشت خسارات وارده از محل مطاالت
کارگزار(پرستار) بدون نیاز به طی هیچگونه تشریفات قانونی و قضایی اقدام کند و یا در صورت عدم کفایت مطالبات کارگزار(پرستار)
برای جبران خسارات وارده و وجه التزام مندرج در قرارداد  ،کارفرما مجاز خواهد بود نسبت به مطالبه آنها از کارگزار(پرستار) از طریق
مراجع ذصالح قضایی اقدام کند

 -6این قرارداد دارای  5بند و  1تبصره است.

تاریخ:

تاریخ:

مهر و امضا کارفرما :

امضا و اثر انگشت کارگزار(پرستار) :

گروه خدمات رسانی حیوانات خانگی یارپت
www.yarpet.ir
021-91300129

