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 .١شرايط عمومي
 ١.١آيين نامه عملياتهاي غير معامﻼتي )تحت عنوان"قوانين"( در چارچوب اقدامات تعاوني بين المللي در
مجموعه آرون تدوين شده است و هدف آن مبارزه با سوءاستفاده مالي ،افشا و جلوگيري از تخلف در قانون و
تعيين مراحل انجام عملياتهاي غيرمعامﻼتي در حساب كاربر است.
 ١.٢عمليات غيرمعامﻼتي به معناي عمليات انجام شده توسط كاربر است كه شامل واريز وجه به حساب كاربر،
برداشت وجوه از حساب كاربر يا انتقال داخلي وجوه بين حساب هاي كاربر مي باشد .اصطﻼحات و تعاريف
قابل اعمال براي اين قوانين در بند  ١موافقت نامه كاربر مشخص شده است ،اين موافقت نامه را ميتوانيد در
بند فرعي "توافق نامه هاي افتتاح حساب" واقع در بخش "سياست ها و مقررات" در وب سايت مجموعه آرون
مشاهده كنيد .در مواردي كه مقررات موجود در قوانين عمليات غيرمعامﻼتي مغاير با توافق نامه كاربر يا شرايط
تجاري ايشان باشد ،مقررات مرتبط با قوانين عمليات غيرمعامﻼتي غالب است .اين ماده شرايط ديگر اسناد
مذكور را فاقد اعتبار نمي كند.
 ١.٣درخواست عملياتهاي غيرمعامﻼتي فقط توسط كاربر به مجموعه آرون ارسال ميشوند ،اين عمل از طريق
حساب كاربري آرون انجام ميگيرد .تمام روشهاي ارتباطي ديگر كه در بند  ٣اين قوانين توسط مجموعه
آرون تنظيم شدهاند به منظور پشتيباني بيشتر مكاتبات بين مجموعه و كاربر و اطﻼع رساني به ايشان ميباشند.
 ١.٤هنگام ثبت نام ازطريق وب سايت مجموعه آرون ،كاربر متعهد مي شود كه اطﻼعات صحيح و معتبري را
براي شناسايي خود ارائه دهد ،اين اطﻼعات مطابق با الزامات فرم ثبت نام در وب سايت و قوانين مجموعه
آرون است .كاربر بايد مجموعه آرون را به موقع در جريان هرگونه تغيير در اطﻼعات شناسايي خود قرار دهد.
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 ١.٥مجموعه آرون محق است كه اسناد زير را در هر زمان ،جهت تأييد هويت كاربر به عنوان فردي خاص،
درخواست كند:
الف( مدركي از وجود قانوني شخص كه از سوي دولت محلي صادر شده است:
كپي يا عكس اسكن شده با وضوح باﻻ از صفحات شناسنامه ،كارت ملي ،سند سيم كارت ،گذرنامه
كاربر و هر شناسه ملي ديگر كه به وضوح نام ،نام خانوادگي و تاريخ تولد كاربر ،شماره گذرنامه،
تاريخ صدور و انقضا ،كشور صادر كننده و امضاي كاربر را نشان دهد.
ب( مدارك مربوط به آدرس شامل:
كپي يا عكس اسكن شده با وضوح باﻻ از يكي از قبوض )آب ،برق ،تلفن( كه در شش ماه اخير،
صورت حساب بانكي )براي يكي از حسابهاي جاري ،سپرده يا كارت اعتباري( ،نامهاي از بانك
كه آدرس كاربر را تأييد مي كند.
 ١.٦مجموعه آرون محق است كه در هر زمان با صﻼحديد خود مواد اين قوانين را اصﻼح كند ،اينكار با اعﻼن
قبلي به كاربر )سه روز كاري( به يك يا چند روش توضيح داده شده در بند  ٣.١قوانين ،صورت ميپذيرد .اين
اصﻼحات از تاريخ مقرر در اطﻼعيه اعمال خواهند شد.
 ١.٧اين قوانين شفاف بوده و بخشي مهم از توافق نامه منعقد شده بين مجموعه آرون و كاربر ميباشند.
 ١.٨كاربر مي پذيرد كه مالك قانوني وجوه و حساب هايي است كه وي در هر سفارش به هر نحو چه براي
پرداخت و چه براي دريافت از آنها استفاده كرده مي باشد.
 ١.٩مفاد اين قوانين بدون كم و كاست بايد در اختيار اشخاص ذينفع قرار گيرد.
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 .٢عمليات غير معامﻼتي مشكوك
 ٢.١مجموعه آرون ممكن است در موارد زير )البته تنها محدود به اين موارد نميشود( ،يك عمليات
غيرمعامﻼتي را مشكوك اعﻼم كند:
الف( سوءاستفاده از مجموعه آرون درخصوص تراكنشهاي وجوه بدون استفاده از خدمات مجموعه
)بدون انجام عمليات معامﻼتي در حساب معامﻼت(
ب( محرز شدن ماهيت غيرمعمول عملياتهايي كه فاقد محتواي اقتصادي يا هدف قانوني مشخصي
باشند.
پ( محرز شدن شرايطي كه منجربه اين باور باشد كه اين عمليات با هدف پولشويي يا تأمين مالي
تروريسم انجام مي شود.
ت( عدم همكاري كاربر در ارائه مدارك هويتي و ديگر اسناد براي تاييد هويت و همچنين ارسال
اطﻼعات نادرست توسط كاربر.
ث( عدم امكان تماس با كاربر از طريق آدرس ايميل و شماره تلفن ثبت شده ايشان.
ج( عدم همكاري كاربر در ارائه مدارك هويتي ذينفع ،يعني شخصي كه به نفع كاربر عمل مي كند؛
)به ويژه بر اساس قرارداد وكيل ،كارمزد و قراردادهاي مديريت اعتماد ،ضمن انجام عمليات
غيرمعمﻼتي(
چ( ارسال اسناد جعلي يا نامعتبر.
 ٢.٢مجموعه آرون براساس تحليلي كه از ماهيت يك عمليات غيرمعامﻼتي ،مولفههاي آن ،شرايط و تعامل با
كاربر يا نماينده ايشان دارد ،ميتواند يك عمليات غيرمعامﻼتي را مشكوك اعﻼم كند.
 ٢.٣مجموعه آرون محق است كه در مورد ماهيت هرگونه عمليات مشكوك غيرمعامﻼتي ذكر شده در بند ٢.١
اين قوانين تحقيق كند ،از اين رو تا كامل شدن تحقيقات و مشخص شدن دﻻيل وقوع آن ،عمليات متوقف
ميگردد.
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 ٢.٤در طول تحقيقات ،مطابق با بند  ٢.٣قوانين ،مجموعه آرون حق دارد از كاربر مدارك هويتي ،اسناد و
مدارك پرداخت و ساير اسناد مربوط به تأييد مالكيت و منشأ قانوني وجوه منتقل شده به حساب كاربر را
درخواست كند.
 ٢.٥اگر وجود عمليات مشكوك غيرمعامﻼتي محرز شود ،مجموعه آرون اين حق را دارد:
الف( با رد درخواست عمليات ،از انجام آن خودداري كند.
ب( براساس صﻼح ديد مجموعه آرون ،واريز وجوه و /يا برداشت وجوه به /از حساب كاربر به هر روشي
محدود شود.
پ( بازگرداندن وجوهي كه ازقبل به حساب كاربر واريز شده به منبعي كه اين وجوه از آن آمدهاند.
ت( كارمزدهاي پرداختي و پاداشهاي داده شده به كاربر ،مرتبط با عملياتهاي انجام شده از جانب
ايشان را ملغي كند.
ث( به روابط خود با كاربر خاتمه دهد.
 ٢.٦در صورت امتناع از انجام عملياتهاي مشكوك غيرمعامﻼتي يا خاتمه دادن به ادامه روابط با كاربر در
نتيجه انجام عمليات مشكوك از جانب ايشان ،مجموعه آرون هيچ مسئوليتي در قبال هرگونه نقض قرارداد با
كاربر نخواهد داشت.
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 .٣ارتباطات
 ٣.١براي ارتباط با كاربر ،مجموعه آرون ميتواند از موارد زير استفاده كند:
الف( پست داخلي در پلتفرم متاتريدر
ب( پست الكترونيكي
پ( تلفن
ت( پست
ث( اطﻼع رساني و پخش خبر در قسمت "اخبار مجموعه آرون" واقع در بخش "بروكر مجموعه آرون"
در وب سايت مجموعه آرون.
ج( اعﻼن ها در حساب كاربري
 ٣.٢مجموعه آرون درصورت نياز براي تماس ضروري با كاربر درخصوص عمليات غيرمعامﻼتي از مشخصات
تماس ايشان استفاده ميكند كه اين مشخصات توسط كاربر در هنگام ثبت نام ارائه ميشوند يا مطابق بند
 ٣.٤قوانين توسط ايشان ميتواند بروز رساني گردد .كاربر متعهد است كه اعﻼنها را در هر زماني از طرف
مجموعه آرون پذيرا باشد.
 ٣.٣تمامي مكاتبات ارسالي براي كاربر )مدارك ،اعﻼنها ،تاييديهها ،صورت وضعيتها و غيره( دريافت شده
تلقي ميگردند:
الف( چنانچه توسط پست الكترونيك ارسال شده باشند ،در بازه يك ساعته پس از ارسال آن؛
ب( چنانچه توسط پست داخلي پلتفورم معامﻼتي ارسال شده باشند ،فورا پس از ارسال آن؛
پ( چنانچه توسط تلفن اين امر صورت گيرد ،در پايان گفتگوي تلفني؛
ت( در صورت ارسال از طريق پست ) ٧ ،هفت( روز در تقويم پس از ارسال آن؛
ث( بﻼفاصله پس از انتشار خبر در قسمت "اخبار مجموعه آرون" واقع در بخش "بروكر مجموعه
آرون" در وب سايت مجموعه آرون؛
ج( در صورت ارسال در حساب كاربري آرون ،بﻼفاصله پس از انتشار اعﻼن؛
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 ٣.٤كاربر موظف است در اسرع وقت مجموعه آرون را در جريان تغييرات اطﻼعات تماس خود قرار دهد ،اين
تغييرات مي تواند ناشي از بروزرساني اطﻼعات در قسمت حساب كاربري آرون باشد يا با كمك روشهاي
پيشنهادي مجموعه ،انجام شود.
 ٣.٥كاربر ميپذيرد كه در صورت بروز رفتار نامناسب در برقراري ارتباط با كارمندان شركت ،روابط از جانب
مجموعه آرون خاتمه يافته است.
 ٣.٦عملياتهاي غيرمعامﻼتي كه توسط كاربر انجام ميگردند بواسطه گزارشي در "تاريخچه انتقال" حساب
كاربري تأييد ميشوند .اگر كاربر بر اين باور باشد كه تناقضي در گزارش وجود دارد ،ايشان محق هستند تا
شكايت خود را مطابق با فصل  ٧قوانين ارائه دهند.
 ٣.٧اگر كاربر بر اين باور باشد كه در گزارش مساعدتهاي ايشان اشتباهي رخ داده است ،بايد در اسرع وقت
مجموعه آرون را مطلع سازد .براي دستيابي به اطﻼعات تماس مجموعه ،وارد وبسايت شده و از بخش »تماس
با ما« استفاده كنيد.
 .٤سياست پرداخت
 ٤.١واريز و برداشت وجوه به /از حساب كاربر فقط بواسطه روشهاي واريز و برداشت در حساب كاربري آرون
قابل انجام است .كارمزدها و ساير عوارض مربوط به هر واريز و برداشت همواره در بخش حساب كاربري آرون
و وب سايت مجموعه قابل مشاهده هستند و ممكن است بنا به شرايط مجموعه آرون آنها را تغيير دهد.
 ٤.٢كاربر با ثبت نام در مجموعه آرون مي پذيرد كه كارمزدها يا ساير عوارض ناشي از انتقال وجه ،بر عهده
ايشان است .مجموعه به جز كارمزدها يا ساير عوارضي كه در اين قوانين تعريف كرده است نبايد هيچگونه
كارمزد اضافي براي انتقال وجوه دريافت كند.
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 ٤.٣واريز وجوه به حساب كاربر بايد براساس درخواست واريز وجه انجام شود .برداشت وجوه از حساب كاربر
نيز بايد براساس درخواست برداشت وجه انجام گيرد .همچنين انتقال وجه از يك حساب كاربر به حساب ديگر
ايشان بايد براساس درخواست داخلي انتقال وجوه باشد .اين درخواستها توسط مجموعه آرون ظرف مدت ١
)يك( روز كاري انجام ميشوند .نسبت به روزي كه درخواست كاربر از جانب مجموعه تاييد ميشود اين فرآيند
ميتواند حداكثر تا پايان روز اداري بعد بهطول بيانجامد )انجام درخواست واريز در زمان اداري روزي است كه
وجوه به حساب مجموعه آرون واريز ميشوند( كه به موجب آن هيچگونه اطﻼعات يا مدرك ديگري ﻻزم
نميباشد.
 ٤.٤درخواستهاي مرتبط با عمليات غيرمعامﻼتي مانند درخواست واريز ،درخواست برداشت و درخواست
انتقال وجه داخلي بايد توسط كاربر در حساب كاربري آرون ثبت و ارسال شوند .اين درخواست درصورتي
پذيرفته شده است كه در "تاريخچه انتقال" حساب كاربري و در سوابق مجموعه براي درخواستهاي كاربر،
نمايش داده شود.
 ٤.٥مجموعه آرون موظف است ،اعتبار حساب كاربر را براساس مبلغ دريافتي از ايشان ،افزايش دهد.
 ٤.٦اگر واحد ارز واريز /برداشت با واحد ارز حساب كاربر متفاوت باشد ،مبلغ انتقال بايد باتوجه به نرخ صراف
تبديل شود.
 ٤.٧نرخهاي ارز صراف در حساب كاربري آرون منتشر ميشود و در هرلحظه توسط شركت آرون بروز رساني
خواهد شد.
 ٤.٨براساس روش انتقال وجه ،واحدهاي ارزي قابل قبول كه توسط مجموعه آرون جهت اعتبار دهي به
حسابهاي كاربر استفاده ميشوند ،در قسمت مالي آرون تعريف شدهاند .همچنين ارزهاي موجود براي انتقال
به حسابهاي خارجي كاربر را نيز مي توان در قسمت مالي مشاهده كرد.
 ٤.٩مجموعه آرون محق است كه محدوديت هايي را براي حداقل و حداكثر مبلغ انتقال تعيين كند ،اين
محدوديتها باتوجه به روش انتقال ،واحد ارز و مرجع انتقال متفاوت هستند.

8

 ٤.١٠مجموعه آرون محق است كه حداكثر تعداد درخواستهاي برداشت و انتقال وجه را در طي  ٢٤ساعت
تعيين كند .اين محدوديت در بخش مالي به اطﻼع كاربر ميرسد و ممكن است بنابه تصميم مجموعه تغيير
كند.
 ٤.١١اگر به هر دليلي وجوه منتقل شده بواسطه درخواست برداشت كاربر به حساب مجموعه باز گردد ،حساب
كاربر به همان ميزان بازگشتي به حساب مجموعه ،اعتبار داده ميشود .اگر كارمزد يا عوارضي در اثر بازگشت
وجه كسر شود ،برعهده كاربر بوده و از طريق كسر اعتبار كاربر پرداخت خواهند شد.
 ٤.١٢اگر واريز وجه از طريق صراف انجام شود ،تا زماني كه وجه واريز شده به حساب فرد در مجموعه افزوده
نگردد ،مجموعه هيچ مسئوليتي درخصوص پاسخگويي به مشتري نخواهد داشت .همچنين مجموعه هيچ
تعهدي نسبت به رفتار صراف ندارد.
 ٤.١٣اگر واريز وجوه از طريق سيستم پرداخت الكترونيكي باشد ،باتوجه به اين امر كه مجموعه هيچگونه
شريك تجاري ندارد و سرويس دهندگان الكترنيكي معرفي شده ،صرفا براي ارائه راهكار پرداخت مي باشند،
لذا پيش از ثبت سفارش از صحت عملكرد سرويس مورد نظر اطمينان حاصل نماييد چرا كه مسئوليت و
عواقب سوء آن همچون توقف سرويس دهي وب سايت مورد نظر بر عهده شما خواهد بود.
 ٤.١٤اگر آرون گروپس از طريق سيستم پرداخت الكترونيكي يا انتقال بانكي به حساب خارجي كاربر در )(PSP
مربوطه وجهي را منتقل كند و اين وجه طي ) ٣سه( روز كاري پس از درخواست برداشت به حساب ايشان
منتقل نشود ،كاربر اين حق را دارد كه از مجموعه درخواست استعﻼم كند .مجموعه آرون ميتواند تصوير يا
كپي از شماره پيگيري و تأييد انتقال وجه به حساب خارجي كاربر را در اختيار ايشان قرار دهد.
 ٤.١٥كاربر مي پذيرد كه استعﻼم و درخواست اسناد ،ممكن است شامل پرداخت كارمزد باشد كه اين هزينه
به عهده مشتري خواهد بود .روش پرداخت اينگونه هزينه ها به صورت جداگانه تعيين مي شود و ممكن است
با انتقال مبلغ ﻻزم به حساب مجموعه آرون يا با كسر مبلغ از حساب كاربر انجام شود.
 ٤.١٦اگر هنگام انجام نقل و انتقاﻻت اشتباهي از جانب كارمندان مجموعه آرون حادث شود و عدم افزايش
اعتبار در حساب خارجي كاربر را به همراه داشته باشد ،مجموعه مسئوليت هرگونه هزينه براي رفع وضعيت
پيش آمده را برعهده ميگيرد.
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 ٤.١٧كاربر پيش از ثبت درخواست وجه مي بايست از صحت و اعتبار ارائه دهنده خدمات خارجي ،مبلغ مورد
سفارش و آدرس و ساير اطﻼعات مربوط به فرآيند ثبت و فعالسازي سفارش خود اطمينان حاصل نمايد ،چرا
كه مجموعه آرون تنها مسئوليت انجام تراكنش را در مسير ثبت شده بر عهده دارد و ساير مسائل و هزينههايي
كه براي رفع وضعيت ايجاد ميشود همگي بر عهده كاربر است.
 ٤.١٨كاربر ميپذيرد كه مجموعه آرون محق است بدون اطﻼع به كاربر طلب خود را از حساب ايشان برداشت
كند .همچنين مجموعه حق دارد كه طلب خود را از حسابهاي ديگر مرتبط با كاربر ،در صورت اثبات ،برداشت
نمايد.
 ٤.١٩در هنگام انتقال وجه به حساب مجموعه آرون و برداشت وجه از حساب كاربر بايد الزامات و محدوديت-
هاي تعيين شده توسط قوانين مجموعه رعايت شوند و عﻼوه بر آن ،قوانين حاكم بر كشورهايي كه درحوزه
تراكنش مربوطه هستند نيز بايد در نظر گرفته شود.
 ٤.٢٠مجموعه آرون محق است تا زماني كه وضعيتهاي زير برطرف نشدهاند ،دسترسي كاربر را براي عمليات-
هاي غيرمعامﻼتي )بعنوان مثال ثبت درخواست ازطرف كاربر( محدود كند:
الف( اگر كاربر بند  ٧.١توافق نامه كاربر را نقض كند.
ب( به منظور اصﻼح نتايج ناشي از اختﻼف مظنه بازار؛
پ( هنگام بروز نقص فني در مجموعه آرون يا نمايندگي مجاز مجموعه؛
 ٤.٢١در صورت ايجاد بدهي در حساب كاربر ،مجموعه آرون محق است تا درخواستهاي برداشت و انتقال
داخلي از نوع حساب به حساب را به حالت تعليق درآورد .اين درخواستها ممكن است قبل از بدهكار شدن
حساب كاربر ثبت شده باشند و تا زماني كه كاربر بدهي خود را پرداخت نكرده است اين تعليق ادامه خواهد
داشت.
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 .٥روشهاي انتقال /پرداخت وجه
 ٥.١سيستم پرداخت الكترونيكي
 ٥.١.١كاربر مي تواند در زمان تعيين شده از طرف مجموعه آرون ،بواسطه يك سيستم پرداخت
الكترونيكي ) (EPSاتنقال وجه را به منظور واريز /برداشت وجوه به /از حساب كاربري خود انجام دهد،
مشروط بر اينكه اين شركت ارائه دهنده سيستم پرداخت الكترونيكي توسط مجموعه آرون پشتيباني
شود.
 ٢.١.٥كاربر فقط بواسطه حساب شخصي خود كه در مجموعه آرون ثبت شده است بايد انتقال وجه
ازطريق ارائه دهندگان پرداخت الكترونيكي را انجام دهد.
 ٣.١.٥در زمانيكه واريز وجه به حساب مجموعه آرون ازطريق سرويس پرداخت الكترونيكي )پاير،
پرفكت ماني( انجام شود ،كاربر بايد قبل از انجام انتقال ،مشخصات حساب مجموعه را بررسي كند.
 ٤.١.٥مجموعه آرون موظف است وجوه را مطابق با جزئيات مندرج در درخواست برداشت ،به حساب
پي اس پي كاربر منتقل كند .توجه شود؛ كارمزدهاي مربوط به كليه تراكنش ها در شركتهاي
سرويس دهنده الكترونيكي بر عهده كاربر مي باشد ،با توجه به اين امر دقت شود كه مجموعه آرون
اين ميزان كارمزد را از موجودي كاربر كسر خواهد كرد و در صورت عدم موجودي كافي ،اين كارمزد
از وجه درخواستي ايشان كسر خواهد شد.
 ٥.١.٥كاربر ميپذيرد كه مجموعه آرون مسئوليتي درخصوص مدت زمان موردنياز براي انتقال وجه،
نحوه خدمات دهي و بروز مشكﻼت فني )از قبيل توقف سرويس دهي( در  EPSمربوطه را ندارد.
 ٥.١.٦در خصوص افتتاح حساب در سرويس هاي پرداخت آنﻼين ،هرگونه مسدودي حساب ناشي از
تراكنش غير مجاز و يا عدم استفاده صحيح يا استفاده خارج از حد نرمال از حساب كاربري كه منجر
به مسدود سازي حساب شود بر عهده كاربر بوده و مجموعه آرون هيچ گونه مسئوليتي در قبال آن
ندارد.
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 ٥.٢انتقال وجه داخلي
 ٥.٢.١كاربر بايد باتوجه به شيوه اجرايي در بروكر درخواست انتقال وجه داخلي داشته باشد.
 ٥.٢.٢كاربر نمي تواند درخواست انتقال وجوه داخلي را به حسابي غير از حسابهاي خود داشته باشد.
درخواستهاي انتقال وجوه داخلي به حساب اشخاص ثالث توسط مجموعه آرون پذيرفته نمي شوند.
 ٥.٢.٣به محض انجام انتقال وجه داخلي از يك حساب به حساب ديگر كاربر ،محدوديتهاي برداشت
براي حساب مبدا اعمال ميشود.
 ٥.٢.٤اگر هنگام انجام انتقال داخلي اشتباهي از جانب كارمندان مجموعه آرون صورت گيرد و در پي
آن مبلغ به حساب ديگري واريز شود ،مجموعه موظف است مبلغ مندرج در درخواست را با هزينه
خود به كاربر بازگرداند.
 ٥.٢.٥اگر هنگام پر كردن فرم براي درخواست انتقال وجه داخلي اشتباهي از جانب كاربر صورت
بگيرد و در پي آن مبلغ به حساب ديگري واريز شود ،مجموعه آرون هيچ تعهدي در بازگرداندن مبلغ
به كاربر ندارد.
 ٥.٣انتقال بانكي
 ٥.٣درصورتي كه كاربر وجوه مورد نظر را بواسطه انتقال بانكي به حساب كاربري خود واريز كند،
بعد از واريز شدن وجه به حساب مجموعه آرون اقدامات ﻻزم توسط مجموعه صورت ميگيرد.
 ٥.٣.٢كاربر فقط مجاز به انتقال بانكي از طريق حسابي است كه بنام ايشان ثبت شده است.
 ٥.٣.٣كاربر موظف است كه قبل از واريز وجه بواسطه انتقال بانكي ،مشخصات بانكي را دانلود كند.
اطﻼعات بانكي مجموعه آرون ،هدف از پرداخت وجه )توضيحات( و تاريخ جاري از جمله مواردي
هستند كه بايد توسط كاربر مورد توجه قرار گيرند .اگر كاربر توضيحات قابل ارائهاي درخصوص
پرداخت خود در فرم بانكي ،نداشته باشد بايد با بخش پشتيباني ارتباط گيرد تا بهطور جداگانه موضوع
ايشان بررسي شود.
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 ٥.٣.٤مجموعه آرون محق است تا درصورت مشاهده مواردي همچون ،انتقال وجه توسط شخص
ثالث و يا تغيير در توضيحات ارائه شده ،درخواست واريز كاربر را نپذيرد .در اين حالت مجموعه آرون،
وجوه موردنظر را با درنظر گرفتن جريمهاي كه متعاقبا به اطﻼع كاربر خواهد رسيد به بانك مبدا
بازگشت ميزند.
 ٥.٣.٥كاربر بايد درخواست برداشت وجه را به حسابي بانكي خود داشته باشد.
 ٥.٣.٦مجموعه آرون انتقال وجه را مطابق با اطﻼعات ثبت شده در درخواست برداشت وجه كاربر به
حساب بانكي ايشان انجام ميدهد.
 ٥.٣.٧كاربر مي پذيرد كه مجموعه آرون هيچگونه مسئوليتي درخصوص تاخير در انتقال وجه توسط
بانك ،هرگونه اختﻼﻻت فني در سيستم بانكي ندارد.
 .٦حساب كاربري آرون
 ١.٦كاربر مقررات مربوط به اين قوانين را براي استفاده از حساب كاربري آرون مي پذيرد و به تمامي مفاد
آن متعهد است.
 ٢.٦حساب كاربري آرون داراي رمز عبور محافظت شده است و كاربر ميپذيرد كه تنها با استفاده از رمز عبور
ميتواند به حساب كاربري آرون دسترسي داشته باشد.
 ٣.٦كاربر مي بايست در حفظ رمز عبور خود دقت ﻻزم را داشته باشد و از قرار دادن آن در اختيار سايرين
خودداري نماييد ،چرا كه مسئوليت هرگونه سو استفاده احتمالي از حساب كاربري ،تخلفات مالي بر عهده
ايشان مي باشد.
 ٤.٦پس از وارد كردن رمز عبور ،كليه دستورالعمل هاي انجام شده در حساب كاربري آرون ،توسط مشتري
اعمال شدهاند.
 ٥.٦هر شخصي كه با وارد كردن رمز ورود به حساب كاربري آرون دسترسي پيدا كند ،مجموعه آرون ايشان
را بهعنوان كاربر درنظر ميگيرد.
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 ٦.٦مجموعه آرون هيچگونه مسئوليتي در قبال ضرر وارده در اثر دستبرد ،زيان و افشاي رمز ورود به اشخاص
ثالث را نخواهد داشت.
 ٧.٦كاربر حق دارد كلمه عبور حساب خود را بطور مستقل يا با رعايت مراحل بازيابي تغيير دهد.
 ٨.٦كاربر حالتهاي زير را براي درخواستهاي واريزي در "تاريخچه انتقال" حساب كاربري آرون مشاهده
ميكند:
الف( وضعيت "در حال پردازش" به اين معناست كه وجوه در صف انتظار براي انتقال به حساب كاربر
هستند.
ب( وضعيت "موفق" به اين معناست كه وجوه به حساب كاربر واريز شده است.
پ( وضعيت "رد شده" به اين معناست كه درخواست رد شده است .دليل رد درخواست در جزئيات
انتقال آورده ميشود.
 ٩.٦كاربر حالتهاي زير را براي درخواستهاي برداشت در "تاريخچه انتقال" حساب كاربري آرون مشاهده
ميكند:
الف( وضعيت "در حال پردازش" به اين معناست كه درخواست توسط مجموعه آرون دريافت شده
است.
ب( وضعيت "موفق" به اين معناست كه وجوه به حساب خارجي كاربر منتقل شده است يا در صورت
انتقال وجه داخلي ،وجوه به حساب ديگري از كاربر ،ارسال شده است .حساب خارجي كاربر بايد
درهنگام درخواست وجه تعيين شود.
پ( وضعيت "رد شده" به اين معناست كه درخواست رد شده است .دليل رد درخواست در جزئيات
انتقال آورده ميشود.
 ١٠.٦درخواستهاي واريز ،برداشت و انتقال وجه داخلي ميتوانند قبل از اجرا توسط كاربر لغو شوند.
 ١١.٦مجموعه آرون درصورت داشتن دليل موجه ،ميتواند درخواست واريز ،برداشت و انتقال وجه داخلي را
رد كند.
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 .٧فرايند /استعﻼم رسيدگي به شكايت
 ١.٧رسيدگي به شكايات و فرايند آن
 ١.١.٧كاربر محق است تا در صورت بروز اختﻼف در مورد عملياتهاي غيرمعامﻼتي ايشان ،شكايتي
را به مجموعه آرون ارائه دهد يا درخواست استعﻼمي ارسال كند .اين شكايات و درخواستها بايد در
مدت  ٧روز كاري از زمان حادث شدن ،توسط مجموعه آرون دريافت شود .براي درك صريحتر به
سياست رسيدگي به شكايات مراجعه شود.
 ١.٢.٧هنگاميكه شكايتي ارائه ميشود ،لحظهاي كه گزارش در بخش "تاريخچه انتقال" ثبت شده
است را بعنوان زمان وقوع آن درنظر ميگيرند .براي درك صريحتر به سياست رسيدگي به شكايات
مراجعه شود.
 ٢.٧استعﻼم
هنگاميكه استعﻼمي درخصوص انتقال وجه ارسال ميشود ،زمان وقوع آن بايد لحظهاي باشد كه در بندهاي
 ٤.١٥و  ٤.١٦توضيح داده شده است.
 ٢.١.٧جهت ارسال استعﻼمي درخصوص انتقال وجه ،كاربر بايد:
الف( فرم استاندارد را تكميل كند .تمامي درخواستهاي ثبت شده بواسطه روشهاي ديگر )انجمن-
ها ،ايميل ،تلفن و غيره( مورد توجه قرار نمي گيرند.
ب( اسناد زير را ضميمه كند:
 .١استعﻼم انتقال صراف :كپي پرداخت الكترونيكي كه عملكرد انتقال صرافي را تأييد كند.
 .٢استعﻼم انتقال اي پي اس ) :(EPSتصويري از انتقال يا پرداخت انجام شده در سيستم
پرداختي را ضميمه كند تا انتقال صورت گرفته به حساب مجموعه آرون را تاييد كند.
 .٣استعﻼم انتقال بانكي :تصويري از انتقال يا پرداخت انجام شده در سيستم پرداختي را
به همرا كارت بانكي ضميمه كند.
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 ٢.٢.٧درخصوص استعﻼم عمليات غيرمعامﻼتي ،مشتري بايد فرم استاندارد را تكميل كند .تمامي
استعﻼمهاي ثبت شده بواسطه روشهاي ديگر )انجمنها ،ايميل ،تلفن و غيره( مورد توجه قرار نمي
گيرند.
 ٣.٧براي هر استعﻼم يا درخواستي مطابق بند  ٢.١.٨و  ٢.٢.٨به طور خودكار يك شماره منحصر به فرد )تي
آي دي( اختصاص مي يابد و ايميلي از آدرس بخش مربوطه براي كاربر ارسال خواهد شد.
 ٤.٧استعﻼم نبايد شامل موارد زير باشد:
الف( ارزيابي عاطفي از وضعيت
ب( توهين
پ( كلماتي بيمحتوا يا زياد نويسي
ت( تهديد
 ٥.٧مجموعه آرون محق است كه از كاربر براي ارائه استعﻼم ،مدارك ديگري را طلب كند.
 ٦.٧در شرايط زير مجموعه آرون اين حق را دارد تا درخواست استعﻼم كاربر درخصوص عمليات غيرمعامﻼتي
را رد كند:
الف( مواردي كه استعﻼم مطابق بند  ٧.٢.١و  ٧.٢.٢اين قوانين انجام نشده است.
ب( در مواردي كه كاربر با استفاده از انتقال حساب به حساب داخلي اقدام به عمليات معامﻼتي يا
غيرمعامﻼتي كرده است و طي آن وجوهي را بواسطه عمليات غيرمعامﻼتي مورد اعتراض واقع شده،
به حساب ديگري انتقال داده است.
پ( همچنين در مواردي كه در اين قوانين ،موافقت نامه مشتري يا هر يك از اسناد تنظيمي ديگر
آمده است كه مي توانيد در بخش "سياست ها و مقررات" در وب سايت مجموعه آرون مشاهده كنيد.
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