CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o---------

BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Hôm nay, vào lúc: ………, ngày ……. tháng ……. năm 2018
Địa điểm: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
CHÚNG TÔI GỒM:
1. Ông/bà: ………………….

Chức vụ: ………………………

Đại diện ……………………………………………………………….. – Sau đây gọi
tắt là ……………….. (Sau đây gọi tắt là “Đơn vị”)
2. Ông: Nguyễn Trung Đức

Chức vụ: Giám đốc

Đại diện: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM – Sau đây gọi
tắt là “Bảo kim”
Trên cơ sở thông tin do đơn vị cung cấp cho Bảo kim, cùng yêu cầu đăng kí sử dụng dịch
vụ trung gian thanh toán, qua trao đổi và thảo luận dựa trên tinh thần hợp tác, cầu thị,
Chúng tôi cùng tiến hành lập biên bản làm việc thống nhất những kết quả đạt được như
sau:
NỘI DUNG:
-

Bảo kim xác nhận đã nhận được bản sao công chứng hoặc bản photo và đối chiếu
với bản gốc các giấy tờ sau của đơn vị: giấy phép Đăng ký kinh doanh, giấy phép
CMND của người đại diện hợp pháp theo pháp luật của doanh nghiệp, giấy ủy
quyền (nếu có) và Đơn vị chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, hợp pháp của những
giấy tờ này.

-

Đơn vị cam kết chỉ sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến cho các hàng hóa, dịch
vụ hợp pháp đã đăng ký với Bảo Kim trên duy nhất website của Đơn vị được ghi
nhận tại Hợp đồng. Đơn vị tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp
hàng hóa dịch vụ bất hợp pháp hoặc không đăng ký với Bảo kim.

-

Bất kỳ thay đổi thông tin nào của Đơn vị về website, địa chỉ kinh doanh, người đại
diện, hàng hóa – dịch vụ kinh doanh, tài khoản ngân hàng, …. có ảnh hưởng đến
hợp tác giữa Đơn vị với Bảo kim phải được đơn vị thông báo trước 7 ngày làm việc
bằng văn bản có ký đóng dấu gửi cho Bảo kim. Những thay đổi về loại hình hàng
hóa – dịch vụ kinh doanh phải có kèm theo văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm
quyền của Nhà nước.
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-

Bảo kim có quyền ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ trực tuyến trong những
trường hợp phát hiện Đơn vị thay đổi thông tin hàng hóa kinh doanh hoặc website
mà không thông báo trước cho Bảo kim.

Những nội dung trao đổi, làm việc như trên là đúng sự thật, Chúng tôi đã đọc lại và
đồng ký tên dưới đây. Những nội dung này sẽ là cơ sở để Bảo kim thẩm định tiến tới
thực hiện ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến với Đơn vị. Biên bản
này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.
Đơn vị

Bảo kim
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