
Шартҳо ва шароитҳои умумӣ ба Ҳуҷраи корӣ/Кори муштаракона, Ҳуҷраи кории виртуалӣ ва Созишномаҳои 
аъзогӣ оиди хизматрасониҳое, ки мо ба Шумо пешниҳод менамоем, дахл дорад.  

1. Қарордоди умумӣ 

1.1. Мавзуъи қарордод: Ҳама вақт, ҳар як Марказ дар моликият ва назорати мо қарор дорад. ШУМО ҚАБУЛ 
МЕКУНЕД, КИ ҚАРОРДОД МАНФИАТИ ИҶОРАДИҲӢ, ҲАҚҚИ ИҶОРА Ё КИ ДИГАР МАНФИАТИ МОЛИКИЯТИ 
ҒАЙРИМАНҚУЛРО НИСБАТИ ФОИДАИ ШУМО БА ҶОЙГИРШАВӢ НАМЕОФАРАД.  

1.2. Қоидаҳои тартиби дохила: Қоидаҳои тартиби дохила, ки ба шартҳо ва шароитҳои мазкур ворид карда 
шудаанд, дар навбати аввал барои таъмини он, ки барои ҳамаи мизоҷон муҳити касбӣ барои кор 
бошад, амал мекунанд ва татбиқ карда мешаванд. 

1.3. Маълумот оиди ширкат ва воситаҳои тамос: Шумо бояд саривақт маълумот ва маълумоти калидӣ оиди 
тамосро, ки мо онро барои бо Шумо дар тамос будан, истифода мекунем, тавассути барнома ё 
аккаунти онлайнӣ (ва ё портали дигари мизоҷӣ, ки ба шумо баъзан истифодабарии онро маслиҳат 
медиҳанд), аз нав созед. Он, вале бо ин маҳдуд намешавад, суроғаи электронӣ, рақамҳои телефонӣ 
ва суроғаи ширкатро дар бар мегирад. Тафсилнокии суроғаи тамос бояд суроғаи корхона ё суроғаи 
ҷои истиқомати қонунӣ барои тамоси аввалиндараҷаро дар бар гирад; Он набояд суроғаи марказӣ ( ё 
дигар суроғаи марказии корхонавӣ) бошад. 

1.4. Дастрасӣ дар оғози созишнома: агар бо ягон сабаби нобарор мо хизматрасонии ҳуҷраи кории 
виртуалӣ ё Ҳуҷраи корӣ/Танзимкунии кори муштаракро, ки дар созишнома пешбинӣ шудааст, то санаи 
оғозшавӣ фароҳам оварда натавонем, Мо дар назди шумо барои ягон гуна зарару вайроншавӣ 
уҳдадор намешавем, Шумо ба яке аз дигар Марказҳои (аз дастрасӣ вобастагӣ дорад) мо рафта 
метавонед, ё худ оғози созишномаро мавқуф гузошта ё бекор карда метавонед. 

1.5. АЗНАВСОЗИИ АВТОМАТИКӢ;ТО ИН КИ МО ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ШУМОРО БО САМАР ИДОРА КАРДА ТАВОНЕМ ВА 
ИДОМАИ ХИЗМАТРАСОНИҲОРО ТАЪМИН НАМОЕМ, ТАМОМИ СОЗИШНОМАҲО БАРОИ МУДДАТИ ПАЙВАСТА, КИ БА 
МӮҲЛАТИ ҶОРӢ РОСТ МЕОЯД, ТО АЗ ТАРАФИ МО Е ШУМО БА АНҶОМ РАСОНИДА ШУДАН, БА ТАВРИ АВТОМАТИКӢ АЗ 
НАВ СОХТА МЕШАВАД. ҲАМАИ МӮҲЛАТҲО ТО РӮЗИ ОХИРИНИ ҲАР МОҲ ДАВОМ МЕКУНАД ВА ДАР АКСИ ҲОЛ БОЯД БА 
ИТМОМ МЕРАСИДАНД. ПАРДОХТ БАРОИ ҲАР ЯК АЗНАВСОЗӢ МУТОБИҚИ НАРХИ БОЗОРИИ МАВҶУДБУДА МУҚАРРАР 
КАРДА МЕШАВАД.АГАР ШУМО ХОҲИШИ АЗНАВСОЗИИ СОЗИШНОМАРО НАДОШТА БОШЕД, ШУМО ОНРО БО ОСОНӢ 
БЕКОР КАРДА МЕТАВОНЕД ВА ДАР ИН ҲОЛАТ БЕКОРКУНӢ АЗ САНАИ АНҶОМËБИИ ДАР СОЗИШНОМА ПЕШБИНИШУДА, 
ЭЪТИБОР ДОРАД Ë САНАИ АНҶОМËБИИ МӮҲЛАТИ ДАРОЗКУНӢ ВА АЗНАВСОЗӢ БО БА МО ДОДАНИ ОГОҲИНОМАИ 
ПЕШАКӢ. ОГОҲИНОМА БОЯД ТАВАССУТИ АККАУНТИ ОНЛАЙНӢ ВА Ë БАРОНОМА ДОДА ШАВАД. МӮҲЛАТҲОИ ЗАРУРИИ 
ОГОҲИНОМА ЗЕРИН АСТ 

 Шартҳо   Давраи огоҳӣ                                                     

Аз моҳ то моҳ на камтар аз 1 моҳ қайд кардани 1-ум рӯзи ҳар як моҳи тақвимӣ 

3 моҳа  на дертар аз огоҳии 2 моҳа то анҷоми қарордод 

Зиёда аз 3 моҳ на дертар аз огоҳии 3 моҳа то анҷоми қарордод 

1.6. Мо метавонем барои дароз накардани қарордод қарор кунем. Агар чунин бошад, Мо шуморо 
тавассути почтаи электронӣ, тавассути замима ё ҳисоби онлайнии Шумо, мутобиқи давраҳои дар боло 
овардашуда хабардор мекунем.  

1.7. Агар марказ дигарбора дастрас набошад: агар мо хизматрасониҳо ва ҷобаҷокуниро дар Марказе, ки 
дар созишнома пешбинӣ шудааст, таъмин карда натавонем, мо шуморо дар яке аз дигар 
марказҳоямон ҷойгир карда метавонем. Дар акси ҳолат, мо ҷои зисти алтернативиро дарëфт карда 
наметавонем, Созишномаи шумо ба анҷом мерасад, шумо танҳо пардохти ҳармоҳаро то он сана ва 
дигар хизматрасониҳое, ки шумо аз он истифода кардед, мепардозед.  

1.8. Қатъкунии таъҷилии қарордод: Мо метавонем қарордодро таъҷилан бо пешниҳоди хабарнома қатъ 
кунем, агар (а) Шумо ғайри қобили амал ё муфлис гаштед; ё ки (б) Шумо яке аз ӯҳдадориҳои худро 
вайрон мекунед, ки имконияти ислоҳро надорад, ё ки оне, ки мо Шуморо оиди ислоҳкунӣ хабар додем, 
ки Шумо онро дар давоми 14 рӯз баъд аз огоҳии мазкур ислоҳ карда натавонед; ё ки (в) рафтори Шумо 
ё рафтори каси дигар бо иҷозати Шумо ё бо таклифи Шумо дар Марказ бо истифодаи муқаррарии 
хизматӣ мутобиқат намекунад, ё ки (i) рафтори мазкур давом меёбад, ба он нигоҳ накарда, ки Шумо 
огоҳиро гирифта бошед, ё ки (ii) чунин рафтор моддии кофӣ (аз рӯи фикри мо) барои қатъкунии таъҷилӣ 
дошта бошад; ё ки (d) Шумо банди зерини «Мутобиқат ба Қонун»-ро вайрон карда бошед.  Агар мо 
Созишномаро аз рӯи сабабҳои дилхоҳи дар ин банд нишондодашуда қатъ кунем, Шумо бояд дар 
давоми 30 рӯз аз санаи хабардиҳӣ оиди қатъкунӣ ба Мо ҳамаи маблағҳоеро, ки бояд Шумо дар акси ҳол 
барои давраи боқимондаи амали қарордоди худ, ки то қатъ кардан барои пардохт буд, пардохт намоед.  



Шумо бо он розӣ ҳастед, ки пардохти мазкур баҳои ақлонаи зарари аслиро, ки Мо дар ҳолати 
бекоркунии пешазмуҳлатӣ хоҳем дошт, инъикос мекунад. 

1.9. Вақте ки қарордоди идора ба анҷом мерасад: Вақте ки қарордод ба анҷом мерасад, Шумо бояд ҷойи 
худро таъҷилан холӣ кунед, бо тарккунии он дар ҳолат ва шароите, ки шумо гирифта будед Агар шумо 
ягон моликиятро дар Марказ фаромуш карда равед, мо метавонем онро бо арзиши дастраскунӣ ба 
шумо фиристем, мо бе ваъдадиҳии ҳеҷ ӯҳдадорӣ барои он ва бе мақсади фурӯш. Ҳангоми баъд ба 
анҷом расидани қарордод шумо аз ҷой истифода баред, шумо барои ҳамаи гумшавӣ, камбудӣ ё 
дастрасӣ дар натиҷаи онро дар вақташ холӣ накарданатон ӯҳдадор хоҳед гашт.  

1.10. Имкони интиқол: дар вобастагӣ аз дастрасӣ (ки бо салоҳдиди мо муайян карда мешавад), шумо розигии 
худро барои ҷойгиркунии алтернативӣ дар шабакаи марказҳои IGW бо он шарте пешниҳод карда 
метавонед, ки ӯҳдадориҳо худи ҳамон тавр боқӣ мемонад (ё ки зиёд мешавад), ва чунин интиқол барои 
дарозкунӣ ё ки навкунии қарордоди мавҷуди истифода бурда намешавад. Чунин интиқол метавонад ба 
қарордоди нав сабаб гардад. 

2. Истифодабарӣ аз Марказҳо: 

2.1. Амалиёти тиҷоратӣ: Шумо тиҷоратеро пеш бурда наметавонед, ки бо Тиҷорати пешниҳоди идораҳо ва 
коркунии чандир рақобат кунад. Шумо наметавонед аз номи Мо (ё ки шарикони мо) бо роҳи дилхоҳ дар 
алоқамандӣ бо тиҷорати шумо истифода баред. Ба Шумо танҳо истифода аз суроғаи Марказ танҳо ба 
сифати идораи тиҷорати бақайдгирифташуда иҷозат дода мешавад, агар ин бо ҳар дуи қонунҳо иҷозат 
дода шуда бошад, ва агар мо розигии хаттии қаблии худро дода бошем (бо назардошти он, ки 
маъмурият пардохти иловагиро барои хизматрасонии мазкурро гирад). Шумо аз ҷойҳо танҳо барои 
мақсадҳои идораи тиҷорат истифода бурда метавонед. Агар мо қарор кунем, ки дархост ба ягон хизмат 
аз ҳад зиёд бошад, мо ҳуқуқи гирифтани пардохти иловагиро дорем. Барои таъмини он, ки Марказ 
шартҳои аълои меҳнатро барои ҳама таъмин намояд, мо аз шумо маҳдудкунии ташрифҳои аз ҳад зиёди 
ҷамъиятро хоҳиш мекунем. 

2.2. Ҷойҳо 

2.2.1. Азнавсозӣ ё зарар: Шумо барои зарари дилхоҳи аз ҷониби шумо ё ки кормандони Марказ бо 
иҷозати шумо расонидашуда, хоҳ он айнан ё ки дар назардошташуда бошад, аз он ҷумла, бе 
маҳдудият, аз ҷониби ҳамаи кормандон, пудратчиён ва/ё ки агентон расонидашуда ӯҳдадор 
мебошед.  

2.2.2. Насбкунии ТИ: Мо аз инфрасохтори ТИ ва нигоҳдории он фахр мекунем, барои ҳамин шумо 
ноқилҳо, ТИ ё ки алоқаи телекоммуникатсиониро бе розигии мо насб карда наметавонед, ки онро 
мо бо қарори мутлақи худ бекор карда метавонем. Яке аз шартҳо ба қарордоди мо, Шумо бояд ба 
мо барои аз назар гузаронидани насбкуниҳо (масалан ТИ, системаҳои барқӣ) барои боварӣ ҳосил 
кардан, ки чунин насбкуниҳо ба истифодабарии ҷои зист аз тарафи мизоҷони дигар ë мо ва ë 
хӯҷаини хона халалдор намекунад, иҷозат диҳед. Шумо хароҷоти насбкунӣ ва таҷзияро пардохт 
мекунед.  

2.2.3. Иситифодабарии манзил: Дар созишнома рӯйхати манзиле, ки мо барои шумо пешниҳод 
мекунем, оварда шудааст. Шумо ҳуқуқҳои ғайриистисноӣ ба ҳуҷраҳои ба шумо ҷудошуда, доред. 
Дар ҷое ки он Мизи муштарак аст, онро танҳо як одам истифода карда метавонад, он байни 
одамони бисëр тақсим шуда наметавонад. Баъзан баҳри таъминкунии фаъолияти бо самари 
Марказ, Мо ба шумо манзили гуногунро бояд фароҳам оварем, вале андозааш баробар мешавад, 
Мо шуморо оиди чунин манзили гуногун пешакӣ огоҳ мекунем.  

2.2.4. Дастрасӣ ба ҷой. Барои таъмини сатҳи баланди хизматрасонӣ, мо бояд инро вақти дилхоҳ ба амал 
барорем, дар ҳолати дилхоҳ, дар ҳолати зарурият, дар ҳолатҳои фавқулодда, барои тозакунӣ ва 
муоина ё ки барои аз нав фурӯхтани биноҳо. Мо барои риояи протседураҳои дилхоҳи бехатариро 
барои ҳифзи махфияти тиҷорати шумо кӯшиш хоҳем кард.  

2.2.5. Фаъолияти кории гибридӣ: Шумо аз ҳуҷраи кории интихобшуда барои кори гибридӣ (ғайр аз Мизи 
кори муштарак) истифода карда метавонед. Фаъолияти кории гибридӣ маънои онро дорад, ки 
одамони зиëдтаре, ки барои воридшави ба Ҳуҷраи кории шумо қайд шудаанд нисбат ба миқдори 
ниҳоии иштирокчиëни иҷозатгирифтаи ин ҳуҷраи корӣ дар вақту соати гуногун. Шумо ӯҳдадор ҳастед, 
ки одамонеро, ки ба ҳуҷраи кории шумо ворид мешаванд, идора кунед ва он тавассути аккаунти 
онлайнии шумо иҷро карда мешавад. Миқдори одамоне, ки дар макони шумо кор мекунанд, аз 
миқдори ниҳоии иҷозат шуда, набояд зиëдтар бошад. Маблағи ҳармоҳаи иловагии гибридӣ аз 



тарафи шумо барои ҳар як шахси қайдшудаи аз миқдори ниҳоӣ зиëдтар буда, пардохт мешвад. 
Маълумот оиди пардохти мазкур дар қонуну қоидаи ширкат дарҷ шудааст.  

2.3. Аъзогӣ: 

2.3.1. Агар шумо ба Қарордоди аъзогӣ обуна гашта бошед, шумо ба ҳамаи марказҳои иштироккунанда 
дар тамоми ҷаҳон дар давоми вақти стандартии корӣ ва бо шарти мавҷудият дастрасӣ хоҳед дошт.  

2.3.2. Истифодабарии аъзогӣ: Истифодабарӣ дар рӯзҳои пурра чен карда мешавад, ва рӯзҳои 
истифоданашуда ба моҳи оянда гузаронида шуда наметавонанд. Аъзогӣ барои ивази ҷои корӣ бо 
бандии пурра таъин карда нагудааст, ва ҳамаи фазоҳои корӣ бояд дар охири ҳар рӯз холӣ карда 
шаванд. Шумо барои ашёҳои худ дар марказ дар вақти дилхоҳ ӯҳдадории шахсӣ доред. Мо барои 
моликияти бе нигоҳубин гузошташуда ӯҳдадорӣ надорем. Агар шумо бештар аз ҳуқуқи худ ба 
аъзогиро истифода баред, мо аз шумо пардохти иловагиро барои истифодабарӣ хоҳем ситонид. 
Шумо 1 меҳмонро ройгон дароварда метавонед (бо шарти истифодабарии бовиҷдонона). 
Меҳмонони дилхоҳи баъдина бояд иҷозатномаи рӯзбайъ бихаранд.  

2.3.3. Ҳамчун иштирокчӣ, шумо наметавонед ягон Марказро ба сифати суроғаи хизматии худ бе доштани 
идораи мувофиқ ё қарордод дар бораи идораи виртуалӣ истифода баред. Истифодабарии 
дилхоҳи суроғаи Марказ бо чунин роҳ ба бақайдгирии худкор дар маҳсулоти Идораи виртуалӣ ба он 
муҳлати аъзогии шумо оварда мерасонад ва ба шумо ҳисобномаи мутобиқ гузошта мешавад. 

2.4. Риоякунии қонун: Шумо бояд ба ҳамаи қонунҳо ва меъёрҳо нисбати тиҷорати худ риоя намоед. Шумо 
набояд ягон кореро, ки барои истифодабарии Марказ аз ҷониби мо ё шахсони дигар халалрасонанда 
иҷро накунед, ягон ноқулайӣ ва нороҳатиро ба миён оред, пардохтҳои суғуртавиеро, ки мо бояд пардохт 
намоем, зид намоед, ёки ба мо ёки соҳиби биное, ки дар он Марказ қарор дорад ва шумо истифода 
мебаред (аз он ҷумла ба обрӯи тиҷории мо), ё ки ба соҳиби манфиати дилхоҳ дар бино зарар расонед 
Агар ягон мақомоти давлатӣ ё қонунгузор ба мо дар бораи он, ки ӯ шубҳаҳои асосноки аз ҷониби шумо 
аз Марказ амалӣ гардидани фаъолияти ҷиноӣ дорад, огоҳ намояд ё ки шумо объекти ягон санксияҳои 
ғайриҳукумати мегардид ё гашта истодаед, мо ҳуқуқи қатъ кардани ҳамаи қарордодҳои шуморо бо ба 
амал баромадани таъҷилӣ дорем. Шумо эътироф мекунед, ки вайронкунии дилхоҳи банди мазкур аз 
ҷониби Шумо қоидавайронкунии моддӣ мебошад, ки ба мо ҳуқуқи бекор кардани қарордод бо шуморо 
бе огоҳкунии баъдина медиҳад.  

2.5. Савдои бо ахлоқу одобона: мо ва ҳам шумо бояд ҳама вақт қонунҳои зидди ғуломона, зидди ришвахӯрӣ 
ва зидди коррупсияро риоя намоем.   

2.6. Ҳифзи маълумотҳо:  

2.6.1. Ҳар якҷониб бояд ҳамаи қонунгузории ҳифзи маълумотҳоро риоя кунад. Асосе, ки мутобиқи он мо 
маълумоти шахсии шуморо коркард мекунем, дар сиёсати махфияти мо оварда шудааст (дар 
сомонаи мо www.iwgplc.com/clientprivacypolicy дастрас аст).  

2.6.2. Шумо эътироф мекунед ва бо он розӣ мешавед, ки мо маълумотҳои шахсии ба шумо ва 
кормандони шумо алоқамандро дар рафти қарордоди мо дар бораи хизматрасонӣ ҷамъ ва 
коркард карда метавонем. Чунин маълумотҳои шахсӣ мувофиқи Сиёсати махфияти мо коркард 
карда мешаванд. Вақте ки шумо ба мо чунин маълумотҳоро пешниҳод мекунед, шумо кафолат 
медиҳед, ки шумо розигӣ ва огоҳиҳои зарурии барои ин зарурро доред.  

2.7. Кормандон: Мо маблағи зиëдро баҳри омӯзиши ҳайати кормандони худ сарф кардем, барои ҳамин 
ягон каси мо дархост ва ë ҷои кор дар ҳайати кормандони Маркази дигар, пешниҳод карда наметавонад 
( ë дар давоми 3 моҳ аз санаи холӣ кардани ҷои корӣ). Ба тарафи дигар товони омӯзиш ва хароҷоти 
маблағгузориро додан, агар ягон каси мо ин бандро риоя накунад, ҳангоми талаб кардан бояд 
ҷубронпулии баробар ба маоши шашмоҳаи кормандро пардохт кунад.  

2.8. Маъфият: Шартҳои қарордод махфӣ мебошанд. Ҳеҷ аз тарафҳо наметавонад бе розигии тарафи дигар, 
агар ин аз ҷониби қонун ё мақомоти расмӣ талаб карда нашавад, онҳоро фош карда наметавонад. Ин 
ӯҳдадорӣ дар давоми 3 моҳ баъд аз қатъшавии амали қарордод амал мекунад. 

2.9. Таъинот: Қарордод шахсан бо шумост ва ба каси дигар бе иҷозати бевоситаи мо агар аз ҷониби қонун 
талаб карда нашавад интиқол дода намешавад. Вале мо ба таври асоснок дар розигии мо ба гузашт ба 
шахси ваколатдор бо шарте, ки шумо шакли стандартии гузашти моро иҷро мекунед, рад нахоҳем кард. 
Мо метавонем қарордоди дилхоҳро ва маблағҳои дилхоҳ ва ҳамаи аз ҷониби Шумо дар чаҳорчӯбаи 
қарордод пардохтшавандаро ба аъзои дигари гурӯҳи мо интиқол дода метавонем. 



2.10. Қонуни татбиқшаванда: Қарордод мутобиқи қонуни он маҳале, ки дар он Марказ ҷойгир шудааст, талқин 
ва татбиқ карда мешавад, ба ғайр аз баъзе юрисдиксияҳое, ки дар Қоидаҳои дохилӣ муфассал гуфта 
шудаанд. Мо ва Шумо юрисдиксияҳои судҳои чунин юрисдиксияро қабул мекунем. Агар ягон қоидаи 
Шартҳои мазкур ғайри қобили амал ёки надорандаи қувваи қонунӣ мувофиқи қонунгузории 
татбиқшаванда эътироф карда шаванд, қоидаҳои дигар амал хоҳанд кард.  

3. Ӯҳдадории мо дар назди шумо ва Суғурта 

3.1. Дараҷаи ӯҳдадории мо: То дараҷаи ниҳоии қонуни татбиқшаванда, Мо дар назди шумо оиди 
пӯшонидани зарару зиëне, ки шумо мутобиқи Созишнома аз сар мегузаронед, уҳдадор нестем, 
инчунин бе маҳдудият ягон гуна зарару зиëни дар натиҷаи нокомии мо барои таъминкунии 
хизматрасонӣ бо сабаби вайроншавии техникӣ, зарба ë ҳолатҳое, ки берун аз назорати мо, ба вуҷуд 
меояд, ғайр аз ҳолатҳое, ки мо барқасдона ва бепарвоëна амал кардем.  Дар ягон ҳолат Мо барои 
ҳамагуна зарару зиëн ҷавобгар намешавем, то он даме ки шумо огоҳномаи хаттӣ пешниҳод намоед 
ва ба мо вақт барои ислоҳкунии он фароҳам оваред. Агвр мо барои таъмин накардани хизматрасонӣ 
мутобиқи Созишнома ҷавобгар бошем, бо назардошти истисно ва маҳдудиятҳое, ки дар поëн оварда 
шудааст, Мо хароҷотҳои воқеӣ, ки шумо барои аз дигар ҷой ба даст овардани хизматрасонии монанд 
карда будед, ба дӯш мегирем.  

3.2. Суғуртаи шумо: Шумо барои ташкили суғуртаи амволе, ки шумо ба Марказ ворид мекунед, барои 
почтаи дилхоҳе, ки шумо мефиристед ё қабул мекунед, ӯҳдадор мебошед, ҳамчунин дар назди 
кормандони худ ва шахсони сеюм ӯҳдадорӣ доред. Мо насби чунин суғуртаро қатъиян тавсия медиҳем. 

3.3. Хизматрасониҳои ТИ ва ӯҳдадориҳо: гарчанде мо протоколҳои интернетии бехавф дошта бошем ва 
барои таъмини дастрасии муттасил ба Интернет кӯшиш кунем ҳам, МО ЯГОН НАМОЯНДАГӢ НАДОРЕМ 
ВА САТҲИ ПАЙВАСТШАВӢ БА ШАБАКАИ МО Ё ИНТЕРНЕТ, Ё КИ САТҲИ БЕХАТАРИИ ИТТИЛООТИ ТИ ВА 
МАЪЛУМОТҲОЕ, КИ ШУМО ҶОЙГИР МЕКУНЕД, КАФОЛАТ ДОДА НАМЕТАВОНЕМ. Шумо бояд чораҳои 
бехатариро бинед (масалан, шифркунӣ), ки аз рӯи ақидаи шумо, ба тиҷорати шумо мувофиқ аст. 
Воситаи ягона ва истисноии ҳимояи ҳуқуқӣ нисбати масъалаҳои пайвастшавии маҳдуд, ки дар ҳудудҳои 
назорати ақлонаи мо қарор доранд, аз он иборат аст, ки мо муамморо дар давраи ақлонаи вақт баъд 
аз гирифтани хабарнома аз шумо ислоҳ кунем.  

3.4. ИСТИСНОИ ЗАРАРҲОИ ОЯНДА: МО ЯГОН ӮҲДАДОРӢ НАДОРЕМ, ЯГОН ҶАВОБГАРӢ БАРОИ ГУМКУНИИ 
СОҲИБКОРӢ, ГУМКУНИИ ФОИДА, ГУМКУНИИ ҶАМЪКУНИҲОИ ИНТИЗОРӢ, ЗАРАР БА МАЪЛУМОТҲО, 
ЭЪТИРОЗИ ҶОНИБИ СЕЮМ Ё КИ ИСТЕЪМОЛИ ҶОНИБИ СЕЮМ НАДОРЕМ. МО ҚАТЪИЯН ТАВСИЯ МЕДИҲЕМ, 
КИ ҲАМАИ ЗАРАР, ХАРОҶОТ ВА ӮҲДАДОРИИ ЭҲТИМОЛИРО СУҒУРТА КУНЕД. 

3.5. Маҳдудиятҳои молиявии масъулияти мо: Дар ҳамаи ҳолатҳо, масъулияти мо нисбати шумо маҳдудиятҳои 
зеринро дорад: 

3.5.1. бе маҳдудият барои зарари шахсӣ ё марг; 

3.5.2. ҳадди ақал дар андозаи 1 миллион фунт стерлинг (ё ки 1,5 миллион доллари ИМА ё ки 1 миллион 
евро ё ки дар эквиваленти маҳаллӣ) барои як воқеъа ё ки силсилаи воқеаҳо барои зарари ба 
моликияти шахсии шумо расонидашуда; ва 

3.5.3. нисбати зарари дигари дилхоҳ - на зиёда аз 125% аз маблағи умумии боҷҳои байни хизматрасонӣ 
ва санаи ба миён омадани эътироз; ё ки агар зиёд бошад, танҳо барои қарордодҳои идоравӣ: 50 
000 фунт стерлинг/100 000 доллари ИМА/66 000 евро (ё ки баробарқувваи маҳаллӣ). 

4. Пардохтҳо 

4.1. Ҳаққи хизматрасонӣ/Депозит: Ҳаққи хизматрасониҳо/депозити аз ҷониби мо бе ҳисобкунии фоизҳо ба 
сифати таъмини ӯҳдадориҳои шумо мутобиқи қарордод дошта мешаванд. Ҳамаи дархостҳо барои 
баргардонидан бояд тавассути ҳисоби онлайнии шумо ё ки барнома амалӣ карда шаванд, баъд аз ог 
ба шумо ҳаққи хизматрасоӣ/депозит ё ки тавозуни дилхоҳ дар давоми 30 рӯз баъд аз оне, ки қаррдоди 
шумо ба анҷом расад ё ки вақте шумо ҳисоби худро пардохт мекунед, баргардонида мешавад. Мо 
ҳамаи пардохтҳои ба мо додашаванда ва хароҷоти дигарро қабл аз ба шумо баргардонидани тавозун 
мегирем. Мо талаб хоҳем кард, ки шумо пешпардохти баландкардашударо пардохт кунед, агар 
ҳангоми дарозкунӣ пардохти ҳармоҳа барои идора ё ки идораи виртуалӣ зиёд шавад, пардохтҳои 
пардохтнашуда аз маблағи нигоҳдошташаванда/депозит зиёд бошад ва/ шумо ҳисобҳоро дар муҳлати 
муқаррагардида зуд-зуд пардохт накунед. 

4.2. Андозҳо ва боҷҳо: Шумо розӣ мешавед, ки (i) ҳамаи андозҳо аз фурӯш, истифодабарӣ, аксизҳо, 
истеъмолӣ ва дигар андозҳо ва боҷҳои литсензионии дилхоҳро, ки шумо бояд ба мақомоти давлатӣ 



пардохт кунед, пардохт мекунед (ва, бо дархости мо далели чунин пардохтро пешниҳод мекунед) ва (ii) 
андозҳои дилхоҳи аз ҷониби мо ба мақомоти дилхоҳи давлатӣ пардохтшавандаро, ки ба бинои мо 
муносибат дорад, дар ҷое, ки ин татбиқ карда мешавад, аз он ҷумла, хусусан, воридоти умумии дилхоҳ, 
андоз аз иҷора ва ҷойгиркунӣ, андохҳои моддӣ, боҷи нишон ёки андозҳо ва боҷҳои дигари ҳуҷҷатиро 
пардохт мекунед. 

4.3. Пардохт: Мо ҳама вақт барои кам кардани таъсири экологӣ саъу кӯшиш мекунем ва шуморо ҳам дар 
ин ҷода дастгирӣ менамоем. Барои ҳамин, Мо ҳисобномаҳоро ба таври электронӣ равона мекунем, 
Шумо пардохтҳоро тавассути усули автоматӣ ба монанди Дебити бевосита ва Корти Кредитӣ (новобаста 
аз системаҳои бонки маҳалӣ фароҳам мекунад) иҷро мекунед. Агар шумо шакли автоматикии 
пардохтро тайëр накунед, шумо маблағи махсуси бозгаштшаванда, ки он ба арзиши моҳонаи 
якмаротибаи маҳсул бароар аст, пардохт мекунед. Ҳисобҳо бояд дар муҳлати барои онҳо 
муайянкардашуда пардохт карда шаванд. 

4.4. Пардохти дер: Агар шумо маблағро саривақт пардохт накунед, пардохт ба тамоми бақияҳои аз мӯҳлат гузашта таъин 
карда мешавад, Ин пардохт дар ҳар як давлат фарқият дорад ва рӯйхати он дар Қонуну Қоидаи Ширкат оварда 
шудааст.Агар ягон қисми ҳисобнома баҳси ҳуқуқиро ба вуҷуд орад, Шумо бояд ба мо огоҳномаи хаттии фаврӣ равон 
кунед, талаботи банд оиди Баҳсу Муноқишаи Ширкат риоя кунед, мабалағро то санаи қонунӣ пардохт кунед, дар акси 
ҳол ҷаримапулиҳо таъин карда мешавад.Инчунин мо ҳуқуқи боздошти хизматрасониҳоро дорем (ҳамчунин бо мақсади 
бартараф кардани шакку шубҳа, рухсати шумо барои ба Марказ ворид шудан, бекор карда мешавад), вақте ки ҷарима 
ва фоизҳои зиëд мавҷуд аст, ва ë Шумо Созишномаро риоя намекунед. 

4.5. Маблағ нокифоя аст: Шумо барои расиди дилхоҳи баргардонидашуда ёки пардохтҳои дилхоҳи 
радкардашуда аз сабаби норасоии маблағ комиссия пардохт хоҳед кард. Пардохти мазкур аз кишвар 
вобастагӣ дорад ва дар Қоидаҳои хона нишон дода шудаанд.  

4.6. Фаъолкунӣ: Мутобиқи Созишнома, ки шумо бо мо баста будед (ҳамчунин созишномаҳо мувофиқи 
банди 1.10 дар боло овардашуда) маблағи фаъолкунӣ пардохт карда мешавад. Ин маблағ хароҷотҳои 
маъмурии мизоҷ, раванди танзимкунӣ ва сохтани аккаунтро дар бар мегирад. Ин маблағ дар ҳар як 
Созишномаҳои хизматрасонии маҳаллӣ дарҷ шудааст, ва дар асоси иштирокчӣ барои Ҳуҷраи корӣ ва 
Кори муштарак (мизи ҷудошуда)ва дар асоси маҳаллӣ барои Ҳуҷраи кории виртуалӣ ва дар асоси 
шахсӣ барои Аъзогӣ, таъин шудааст. Маълумоти иловагиро дар Қонуну Қоидаи Ширкат дастрас кардан 
мумкин аст.  

4.7. Беқурбшавӣ: Агар созишнома, ҳамчунин созишномаҳои ҳармоҳа, аз , моҳ давом кунад, Мо пардохти 
моҳонаро мувофиқи индекси беқурбшавии пул, ки дар Қонуну Қоидаи Ширкат муфассал оварда 
шудааст дар ҳар як санаи оғозшавӣ зиëд мекунем. Агар ягон давлате сатҳи бузурги беқурбшавиро аз 
сар гузаронида истода бошад, индексатсия муттасил татбиқ карда мешавад, маълумоти муфассал 
дар Қонуну Қоидаи Ширкат оварда шудааст.  

4.8. Барқароркунии идора: Вақте баромада рафтани шумо ё ки ҳангоми ба ҷои дигарро аз марказ интихоб 
карданатон, аз Шумо арзиши муқарраркардашудаи хизматрасонӣ барои рӯйпӯшкунии тозакунии 
муқаррарӣ ва хароҷотҳои дилхоҳ барои баргардонидани ҷой ба ҳолати аввалаи он гирифта мешавад. 
Пардохти мазкур аз кишвар вобастагӣ дорад ва дар Қоидаҳои хон нишон дода шудаанд. Мо ҳуқуқи аз 
шумо гирифтани хароҷотҳои сабабнок барои таъмири дилхоҳи зарурии дар боло нишондодашударо 
дорем.  

4.9. Хизматрасониҳои стандартӣ: Пардохти ҳармоҳа, ҳамчунин андозҳои татбиқшавандаи аз ҷониби Шумо 
дархостшаванда, ҳар моҳ пардохт карда мешаванд. Агар пардохти рӯзона татбиқ карда шавад, 
пардохт барои чунин моҳ аз пардохти рӯзона 30 маротиба зиёд хоҳад буд. Ба муҳлати камтар аз як моҳ 
пардохт ҳар рӯз гирифта мешавад. 

4.10. Пардохт ҳангоми истифода ва хизматрасониҳои тағйирёбанда: Пардохт ҳангоми истифодабарӣ аз 
хизмат, ҳамчунин андозҳои татбиқшаванда ҳар моҳ дар минтақаҳо аз рӯи арзишҳои стандартии мо, ки 
метавонанд гоҳ-гоҳ тағйир ёбанд, пардохт карда мешаванд ва аз рӯи дархост пешниҳод карда 
мешаванд. 

4.11. Пардохтҳои иловагӣ: Агар шумо манзилро истифода кунед, ва идораи манзил хараҷотҳои иловагӣ 
барои таъминкунии хизматрасониҳои ғайримуқаррариро талаб кунад, ба монанди ва ғайр аз он 
тозакунии ҳаматарафа, баровардани ахлоти ғайриоддӣ, нобудкунии ҳашароти зараррасон ва 
бехатарии иловагӣ, Мо ҳуқуқи ба шумо таъин кардани пардохт барои чунин хизматрасониҳо бо 
пардохти иловагии маъмурии 20%, дорем.  



4.12. Таҳфифҳо, иқдомҳои рекламавӣ ва пешниҳодҳо: Агар шумо аз таҳфиф, иқдоми рекламавӣ ё пешниҳод 
истифода баред, мо ин таҳфиф, иқдоми рекламавӣ ва пешниҳодро бе огоҳии пешакӣ қатъ мекунем, 
агар шумо қарордоди худро ҷиддӣ вайрон кунед.  

 

 

Шартҳои байналмилалӣ Феврали соли 2023 


