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 1 توافقنامه
 1-1این قوانین برای تمامی شرکتکنندگان در این طرح اعمال میشود و مشارکت در این برنامه بهمنزله پذیرش
کل قوانین است.
 2-1شخص دعوتکننده نمیتواند اکانت معامالتی خود را بهعنوان زیرمجموعه خود قرار دهد (در صورت مشاهده
آی پی تکراری ،نام و مشخصات مشابه و هر نوع عملکردی که شامل این مورد باشد) بروکر آرون گروپس حق جریمه
یا اعالم پایان همکاری را دارد.
 3-1مشتری دعوتکننده متعهد میشود از هیچ اطالعات غلطی در مورد سرویسهای ارائهشده توسط شرکت
استفاده نکند این اطالعات غلط به شرح زیر است:
 استفاده از اطالعات غلط در مورد بروکر در هنگام تبلیغات ارسال هرگونه اطالعات غلط راجع به بروکر به شخص ثالث بیان هرگونه اعالم صالحیتی از جانب بروکر به شخص ثالث ارسال و ذکر تمامی اطالعات و دادههای غلط و طمع انگیز برای  -جذب شخص ثالث و خارج از چهارچوب مقررات در صورت مشاهده هر یک از موارد ذکرشده ،بروکر آرون گروپس حق اعالم پایان همکاری را دارد.

 نکته :تحت هیچ شرایطی بروکر آرون گروپس مسئول هرگونه زیان ،اطالعات غلط یا هرگونه اقداماتی که منجر به
گمراهی شخص ثالث شود ،نخواهد بود.

 2تعهدات مابین بروکر آرون و مشتری
 1-2بروکر آرون بر روی فعالیتهای انجامشده توسط شخص دعوت شونده و دعوتکننده نظارت داشته و از هیچ تالشی برای
کسب آگاهی کافی از مشتری دریغ نخواهد کرد .الزم به ذکر است در صورت مشاهده هرگونه تخطی از قوانین و شرایط
درجشده؛ بروکر آرون این حق را دارد که به همکاری پایان داده و طبق صالحدید بروکر تصمیمگیری نماید.
 2-2مشتری معرفیشده میتواند گروه خود را ترک نماید یا مشخصات خود را انتقال دهد .برای خروج از گروه ،مشتری
معرفیشده باید یک درخواست رسمی حاوی دلیل چنین تصمیمی بهعالوه در صورت لزوم مدارک کافی از رضایت شخص
معرفی کننده برای انتقال ،ارائه دهد.
 3-2کاربرانی که قصد فعالیت درزمینهٔ  IBرا دارند بههیچعنوان شریک تجاری یا تحت استخدام بروکر آرون نیستند .عملکرد
آنها فقط نسبت به اشخاص ثالث که از طریق لینک ایشان بهعنوان مشتری در بروکر ثبتنام کردهاند ،در نظر گرفته میشود.
الزم به ذکر است اشخاص ثالث نباید زیرمجموعه شخص دیگری باشند.
 4-2درصورتیکه شخص معرفی کننده هیچگونه معامالتی نداشته باشد طبق قوانین مالی  5%از پورسانت ایشان در هنگام
برداشت کسر خواهد شد همچنین تمامی قوانین مالی ذکرشده در سایت در قسمت  IBبروکر آرون هم ثابت است و تغییری در
این زمینه نخواهد بود.
 توجه داشته باشید که کلیه شرایط و ضوابط ذکرشده در بندهای قرارداد فوق ،کامالً توافقی است .لذا واضح است
موارد درجشده در این قرارداد ،بهعنوان قرارداد تجاری تلقی نمیشود و بنا بر صالحدید کمپانی ،محتمل است قوانین
و شرایط فوق تغییر یابد ،چنانچه در صورت هرگونه تغییر در شرایط مذکور ،در اسرع وقت به افرادی که ماقبل با
بروکر مذاکره کرده و یا قراردادی تنظیم نمودهاند ،اطالعرسانی خواهد شد .مسلم است که کمپانی در قبال افرادی
که قراردادی انعقاد نکردهاند ،تعهدی جهت اطالعرسانی درروند تغییرات احتمالی بندهای قوانین مذکور ،نخواهد
داشت.

 3مناسبات شرایط تخطی از قوانین
 1-3بروکر آرون حق این را دارد در صورت مشاهده هرگونه تخطی از قوانین ،یا هرگونه شیوههای کالهبرداری تجاری،
ازجمله ادعاهای دروغین ،مطالب تبلیغاتی گمراهکننده ،یا شکایات مشتری (هم برای شخص دعوتکننده و هم برای
شخص ثالث) به همکاری پایان دهد.
 2-3بروکر آرون گروپس میتواند با توجه به صالحدید خود مشتری را از فرصت حضور در برنامه محروم کند.
 4حقوق مشتری
 1-4در صورت مواجه با هرگونه مشکل یا بیان درخواستی چه مشتری دعوتکننده و چه مشتری دعوتشده میتواند با
ارسال تیکت از طریق پنل کاربری خود با مدیر بخش  IBارتباط بگیرد.
 2-4مشتری میتواند برای تبلیغات از طریق پشتیبانی با ارسال تیکت از طریق پنل کاربری ،بنر خود را سفارش دهد.

 5سایر موارد مربوطه

 1-5حقوق و تعهدات
بروکر آرون گروپس حق رد ثبتنام شخص ثالث را بهعنوان مشتری از طرف شخص معرفی کننده ،برای
خود حفظ میکند

 2-5بروکر آرون گروپس این حق را دارد که سایت مورداستفاده شخص معرفی کننده را برای تبلیغات
بررسی کند و در صورت اصالح درخواست در رابطه با موارد تبلیغاتی ،شخص معرفی کننده موظف به انجام
اصالحات الزمه است.
 3-5کلیه حق چاپ ،مارک تجاری ،راز تجاری و سایر حقوق مالکیت معنوی متعلق به بروکر آرون گروپس
است و شخص معرفی کننده متعهد میشود مقررات هر قانون قابلاجرا و شیوههای تجاری مرسوم راجع به
حمایت از حقوق مالکیت معنوی را رعایت کرده وبری حفاظت از این حقوق با بروکر همکاری نماید.

 1-3-5معرفی کننده
شخص معرفی کننده موظف است اطالعات مربوط به معامالت گروه خود را بررسی کند و در صورت بروز
مشکل همانند اعتراض درباره عدم پرداختی و ...را ظرف مدت  ۷روز پس از آخرین واریزی انجامشده توسط

بروکر ،با داشتن اسناد کافی به بروکر اطالع دهد .برای این کار میتواند با ضمیمه مدارک و اسناد از طریق
تیکت در پنل کاربری خود موضوع را عنوان کند.

 4-5تبلیغات
 1-4-5شخص معرفی کننده باید از نام و عالمت تجاری بروکر در تبلیغات خود استفاده کند.

 2-4-5شخص معرفی کننده باید خدمات ارائهشده بروکر را فقط در این زمینه مربوطه با هماهنگیهای
انجامشده تبلیغ کرده و تبلیغات خود را تنها در سایت و پیج و یا کانال خود درج نماید.
 3-4-5در صورت مغایرت و عدم رعایت این اصول بروکر آرون گروپس حق دارد به همکاری پایان دهد.

 4-4-5معرفی کننده موافقت میکند در صورت درخواست اطالعات تبلیغات جدید خود را در اختیار بروکر
قرار دهد.

 قبل از هرگونه تبلیغات حرفهای برای جذب زیرمجموعه شخص معرفی کننده باید از بروکر تأییدیه
گرفته و پیجها و سایتهایی که شخص معرفی کننده میخواهد تبلیغات خود را در آنها قرار دهد
معرفی نماید.

 5-5شکایات

(1-5-5بروکر آرون گروپس در صورت دریافت شکایت در رابطه با فعالیت شخص معرفی کننده پس
از بررسیهای الزمه موضوع را به شخص معرفی کننده اطالع داده وایشان به مدت  5روز فرصت این
را دارد تا با اسناد و مدارک توضیحات الزمه را ارسال نماید و در صورت نیاز دست به انجام
اصالحات بزند تا از بروز مشکل در آینده جلوگیری شود در غیر این صورت بروکر آرون این حق را
دارد که شخص معرفی کننده را جریمه یا به همکاری پایان دهد.

 )2-5-5در صورت دریافت هرگونه احضاریه توسط شخص معرفی کننده ،شخص معرفی کننده باید
فوراً این موضوع را به بروکر از طریق تیکت اطالع دهد ،زیرا این امر به دلیل انواع تجارتهای
متقلبانه میتواند ازجمله موارد محدود باشد.

 6شرایط جابهجایی گروه
 1-6درخواست تغییر گروه باید از طریق تیکت در پشتیبانی ارسال شود .به همین منظور میبایست ابتدا
فرم مربوطه پرشده و همچنین توضیحات و دالیل کافی جهت جابهجایی گروه قید شود .نتیجه درخواست،
پس از بررسی توسط بروکر اطالعرسانی خواهد شد.

 2-6سرگروهها نمیتوانند خود زیرمجموعه شخص دیگری شوند.

 3-6شخص متقاضی جابهجایی ،نباید زیرمجموعه داشته باشد.

 4-6برای جابهجایی گروه  Tنیاز به رضایت سرگروه فعلی و سرگروه جدید است.

 5-6در مواردی که یکی از سرگروهها درخواست جابهجایی عضوی را داشته باشد که زیرمجموعه
سرگروه دیگری است ،تنها در صورت غیرفعال بودن عضو نامبرده به مدت یک ماه و نیز رضایت سرگروه
اصلی جابهجایی امکانپذیر خواهد بود.

 ۷-6امکان جابجایی هر عضو در صورتی امکانپذیر است که سرشاخه آن گروه ،قبل از خود شخص
متقاضی ثبتنام کرده باشد.

 8-6شخص متقاضی جابهجایی گروه درصورتیکه میتواند زیرشاخه سرگروه دیگری شود که حداکثر مدت
 15روز از تاریخ ثبتنامش گذشته باشد.

