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 مشترک گرامی خواهشمند است کد محرمانه دائم خود را از طریق سامانه پیامکی  9999یا تماس با
سامانه  9999و  IVRدریافت نمایید.
 مشترک گرامی لطفا در نگهداری کد محرمانه دائم خود کوشا باشید.

شرایط ومقررات
 -1مشترک گرامی در حال حاضر لیست خدمات خاص قابل ارائه به صورت غیرحضوری و بستر ارائه انها به شرح جدول ذیل می باشد:
نوع خدمت

بستر ارائه خدمت

قطع و و صل مفقودی-قطع و وصل شخصی-اعالم شکایت مزاحمت تلفنی-دریافت ریز مکالمات-

منوی اخذ خدمات خاص در پرتال

تغییر نشانی-قطع و وصل کلیه سرویس ویژه ها-خرید بسته های -GPRSرویت صورتحساب
دریافت  PINو PUK

پرتال-تماس با سامانه  9999و IVR

ممکن است در آینده لیست خدمات فوق تغییر نماید.
 -2ارائه خدمات خاص (غیر حضوری) به شما ،تنها با داشتن کد محرمانه امکان پذیر می باشد.
 -3کد محرمانه دائم خود را از طریق سامانه پیامکی  9999و یا تماس با  9999و  IVRدریافت نمایید.
 -4حفظ محرمانگی کد محرمانه دائم و مسئولیت هرگونه سوءاستفاده احتمالی از آن به عهده شخص مشترک بوده و توصیه می
گردد به منظور باالبردن ضریب امنیت و جلوگیری از دستیابی غیر مجاز پس از دریافت خدمت نسبت به تغییر کد اختصاصی
اقدام گردد.
 -5اطالعات مورد درخواست مشترک نظیر ریز مکالمات متعاقبا به آدرس پست الکترونیکی اعالم شده ارسال می گردد.
 -9ریز مکالمات صرفا" برای سه دوره آخر صورتحسابگیری قابل ارائه می باشد.
 -7اطالعات مربوط به کد محرمانه دائم(دریافت-تغییر )reset-به آدرس پست الکترونیکی اعالم شده ارسال می گردد.
 -9درصورت تغییر مالکیت تلفن همراه ,شرکت ارتباطات سیار ایران از ادامه ارائه خدمات به مشترک قبلی خودداری نموده و
ضروری است مشترک جدید مجددا خدمات فوق را درخواست نماید.
 -9درخصوص اشخاص حقیقی حضور مالک یا وکیل قانونی و در خصوص اشخاص حقوقی حضور مدیرعامل یا نماینده تام االختیار
و ارائه معرفی نامه معتبر به هنگام تکمیل فرم درخواست در واحد اجرایی الزامی است .درضمن از تاریخ تنظیم وکالت نامه در
دفاتر اسناد رسمی و طبق مفاد مورد وکالت ,ارائه سرویس به آخرین وکیل مقدور می باشد.
 -19مسئولیت حفظ و نگهداری از کد محرمانه دائم و تلفن همراه به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی به عهده
مشترک می باشد.
اینجانب ..................................مقررات فوق الذکر را مطالعه و رعایت مفاد آن را تعهد می نمایم.
امضاء و اثر انگشت مشترک

