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با عنایت بھ مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی و ھمچنین ماده 139 آیین نامھ اجرایی قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب 1386، قرارداد حاضر بر مبنای
اصل آزادی اراده، احراز صحت و سالمت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و علم و آگاھی طرفین

قرارداد بھ مفاد مندرج در آن بھ منظور انتقال کامل حقوق و امتیازات برند تجاری شرکت استارتاپ ..... ، تنظیم می گردد.

ماده نخست: مشخصات طرفین قرارداد

آقا/ خانم/ شرکت ......... بھ مدیریت/ نمایندگی ...... بھ شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... بھ نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره ھمراه ....... بھ عنوان
نماینده قانونی شرکت/یا صاحب برند(انتقال دھنده) می باشد.

آقا/ خانم/ شرکت ......... بھ مدیریت/ نمایندگی ...... بھ شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... بھ نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره ھمراه ....... بھ عنوان
منتقل الیھ/ یا طرف دوم  می باشد.

ماده دوم: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد حاضر عبارت است از انتقال کامل حقوق و امتیازات شرکت استارتاپ تحت عنوان ..... اعم از کلیھ نرم افزارھا، اسناد، لوگوھا، طرح ھا،
مجوزھا، و اطالعات مشتری می باشد کھ شرح کامل ھر یک از حقوق و امتیازات مشروحاً بھ پیوست این قرارداد منضم می شود.

ماده سوم: مدت قرارداد

مدت اجرای قرارداد حاضر از تاریخ امضای طرفین ذیل قرارداد آغاز و تا تاریخ انتقال قطعی کلیھ حقوق، امتیازات ادامھ خواھد داشت.

ماده چھارم: مبلغ قرارداد

ھزینھ انتقال قطعی تمامی حقوق و امتیازات مرتبطھ نسبت بھ برند تجاری مزبور، کھ شامل کسورات قانونی از جملھ مالیات، عوارض و .... می باشد، بھ ارزش
..... لایر تعیین می گردد.

تبصره یک: ھزینھ ھای جاریھ و کسورات قانونی نسبت بھ انتقال برند تجاری، بر عھده انتقال دھنده می باشد و ایشان می بایست صورت وضعیتی نسبت بھ تصفیھ
این موارد ارائھ دھد.

ماده پنجم: شرایط پرداخت

الف- بھ ھنگام انعقاد قرارداد حاضر منتقل الیھ مبلغی بھ ارزش ..... لایر کھ ..... درصد از کل مبلغ قرارداد را شامل می شود، بعنوان پیش پرداخت و حسن نیت
نسبت بھ خریداری آن برند، پرداخت می نماید.

ب- پس از انتقال کامل و قطعی برند تجاری و انجام تمامی فرآیند اداری آن اعم از اداره ثبت شرکت ھا و اداره ثبت اسناد رسمی، مابقی مبلغ قرارداد بھ حساب
انتقال دھنده کھ ..... درصد از مبلغ کل قرارداد را شامل می شود، کارسازی می نماید.

ماده ششم: صلح حق امتیاز

صاحب امتیاز یا انتقال دھنده برند تجاری بھ موجب این ماده تمامی حقوق، امتیازات و عواید ناشی از برند تجاری مزبور را مطابق با مفاد این قرارداد بھ نفع
شخص منتقل الیھ صلح می نماید.

ماده ھفتم: حقوق و تعھدات انتقال دھنده

1- انتقال دھنده بھ موجب این قرارداد متعھد می گردد تمامی حقوق، امتیازات و حتی تکالیف و منافع مرتبط با برند تجاری موضوع انتقال را بطور انحصاری پس
از انجام فرآیند اداری آن در اختیار منتقل الیھ قرار می دھد و ادعایی نسبت بھ مالکیت بر برند تجاری مربوطھ یا حق استفاده ای را مطرح نخواھد کرد؛

2- در مدت ..... سال پس از انتقال برند تجاری مزبور، ھر گونھ ادعا یا شکوائیھ ای نسبت بھ دوران پیش از انعقاد این قرارداد اقامھ شود، متوجھ شخص انتقال
دھنده می باشد و ایشان می بایست نسبت بھ این امر پاسخگو باشد؛

3- انتقال دھنده متعھد می گردد کھ ھر گونھ ابھام و پرسشی نسبت بھ اسناد، اطالعات، طرح ھا و ..... برای منتقل الیھ مطرح شود، در کوتاه ترین زمان ممکن
پاسخگوی ایشان باشد؛

4- انتقال دھنده ملزم است یکی از پرسنل آگاه نسبت بھ امور برند تجاری مربوطھ را با پرداخت حقوق مستمری از سوی منتقل الیھ، برای مدت .... روز کاری در
جھت تسھیل امور و شناخت امور جاریھ شرکت استارتاپی مزبور بھ کار گمارد؛

5- بھ انضمام این قرارداد، قراردادی مجزا تحت عنوان قرارداد عدم افشای اطالعات و اسناد فی مابین انتقال دھنده و منتقل الیھ منعقد خواھد شد تا طرف اول پس
از انتقال کامل موضوع قرارداد، نسبت بھ حفظ و حراست از اطالعات و اسناد محرمانھ برند تجاری مربوطھ، متعھد باقی بماند.

ماده ھشتم: حقوق و تعھدات منتقل الیھ

1- در صورتی کھ بھ موجب این قرارداد، برند یا نشانھ تجاری مزبور کامالً بھ منتقل الیھ منتقل شد، ایشان مخیر است نسبت بھ تغییر آن یا حتی ایجاد اصالحات در
برنامھ ھا، طرح ھا و سایر اسناد مرتبطھ را ایجاد نماید و انتقال دھنده دیگر از این بابت حقی نخواھد داشت؛

2- منتقل الیھ می بایست نسبت بھ پرداخت مبالغ خرید برند تجاری مزبور مطابق با ماده 4 و 5 قرارداد حاضر اقدام مقتضی بعمل آورد؛
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3- پس از طی نمودن کلیھ فرآیند اداری انتقال برند تجاری مزبور، و انجام تعھدات مالی کھ بر ذمھ منتقل الیھ می باشد، دیگر انتقال دھنده و ھیچ یک از پرسنل
ایشان حقی نسبت بھ برند تجاری مربوطھ اعم از اخذ اطالعات، استفاده از آن و .... نخواھد داشت و ھر گونھ عملی مغایر با این تعھد، شخص انتقال دھنده را

مسئول جبران زیان و خسارات وارده بھ منتقل الیھ و برند انتقال یافتھ می کند و حق پیگیری قضایی منتقل الیھ محفوظ خواھد ماند.

ماده نھم: شرایط فسخ

1- در صورتی کھ انتقال دھنده تعھدات خویش را نسبت بھ تصفیھ دیون و تعھدات اعم از مالی و غیرمالی، و یا تعھدات ذیل ماده 7 را رعایت ننماید، شخص منتقل
الیھ یا نماینده قانونی ایشان حق فسخ قرارداد حاضر را خواھد داشت.

2- در صورتی کھ انتقال دھنده پس از یا پیش از انعقاد این قرارداد مبنی بر فروش برند تجاری مزبور، قراردادی دیگر با ماھیت یکسان با شخص ثالث منعقد نموده
باشد.

3- در صورتی کھ منتقل الیھ تعھدات مندرج در ماده 8 و نیز تعھدات مالی خویش نسبت بھ پرداخت مبالغ قرارداد را انجام ندھد؛ یا در بازه زمانی مقرر شده نسبت
بھ آن اقدام نکند کھ در این صورت انتقال دھنده حق فسخ قرارداد و مطالبھ جبران خسارات خویش از بابت تأخیر یا دیرکرد پرداخت مبالغ را خواھد داشت.

4- در صورتی کھ پس از انعقاد قرارداد حاضر کاشف بعمل آید کھ شخص انتقال دھنده ھیچ سمت و اختیاری نسبت بھ انتقال برند تجاری مزبور را نداشتھ است و
صرفاً از طریق جعل عنوان نسبت بھ این امر اقدام کرده باشد.

ماده دھم: ضمانت اجرای نقض تعھدات

در صورت نقض ھر یک از شرایط و تعھدات تصریح شده طرفین قرارداد در مفاد این قرارداد، یا تعھدات پذیرفتھ شده خارج از این قرارداد نسبت بھ اصل عدم
افشای اطالعات یا محرمانگی اطالعات و اسناد، طرف دیگر محق است با رعایت مفاد ماده 9 اقدام بھ فسخ یکجانبھ قرارداد نماید، و ھمچنین نسبت بھ ھر گونھ
خسارات و زیان وارد شده، می بایست جبران خسارت نماید. البتھ جدای از جبران خسارات فوق، ایشان ملزم می گردد در صورت نقض تعھدات پذیرفتھ شده مندرج

در این قرارداد، مبلغ ........ لایر از بابت وجھ التزام نیز پرداخت نماید. 

ماده یازدھم: اختالفات ناشی از قرارداد

کلیھ اختالفات، نسبت بھ مفاد مندرج در این قرارداد یا اختالفات آتی نسبت بھ ارتکاب نقض تعھدات مندرج در این قرارداد از سوی طرفین ابتدائاً تالش می شود از
طریق مذاکره و سازش میان طرفین قرارداد حل و فصل گردد. در صورتی کھ پس از مدت ...... روز از تاریخ مذاکرات و سازش میان طرفین، مناقشھ ھمچنان
ادامھ داشتھ باشد، اختالف بھ منظور حل و فصل بھ مراجع قضایی احالھ می گردد. البتھ داوری حرفھ ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جملھ مرکز داوری

اتاق بازرگانی یا کانون وکالی مرکز برای حل و فصل اختالف و حکمیت پیشنھاد می شود.

ماده دوازدھم: فورس ماژور

در صورتی کھ برای یکی از طرفین قرارداد شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد کھ انجام تعھدات خویش در جھت اجرای موضوع قرارداد را غیر ممکن
سازد، ایشان می تواند با رعایت اصل محرمانگی نسبت بھ اطالعات و اسرار از نقل و انتقال برند تجاری مزبور انصراف دھد.

ماده سیزدھم: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در .... نسخھ و سیزده ماده با اعتبار واحد ھر نسخھ تنظیم شده و برای طرفین آن الزم االجراست.

امضاء و اثرانگشت صاحب انتقال دھنده/ یا نماینده قانونی ایشان

 امضاء و اثرانگشت منتقل الیھ/ یا نماینده قانونی ایشان

امضاء و اثر انگشت شھود


