.........................................................................................................................од.......................................................
улица и број...........................................................................................................СЦНет ID број............................
во понатамошниот текст СЦНет соработник и
СЦНет Македонија доо, со седиште во Скопје 1000, Маршал Тито 10-1/13, застапуван од директорот
Ивица Стојановиќ, во понатамошниот текст посредник  при  плаќање, склучуваат

ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ ПРИ ПЛАЌАЊЕ
Член 1.
Со овој договор се дефинираат обврските за плаќање на СЦНет соработникот за купување на роба или
услуги со средствата кои СЦНет соработникот ги уплатил на име на депозит за плаќање на обврските на
својот СЦНет ID.
Член 2.
СЦнет соработникот уплатува депозит (гаранција) за плаќање на обврските на начин кој е објаснет во
упатството кои го добил од посредникот при плаќање,кое е опишано во документите Принципи на работа
и План за надомест-Маркетинг план.
Член 3.
Уплатените средства на име на депозитот (гаранцијата) за плаќање не можат да се искористат одеднашза купување на роба или услуга.
Член 4.
Уплатениот депозит(гаранција) може да се потроши по доплатата на СЦНет ID број од кој се добива
вкупен износ во облик на оригинална потврда (100% онлајн ваучер) на платениот аванс за купување на
роба или услуга.(Депозит+Доплата=Износот на потврдата(100%онлјан ваучер)на платениот аванс за
купување). Во начинот на трошење на депозитот истотака се применуваат одредбите дефинирани во
документите на фирмата СЦНет Македонија доо: Принципи на работа и План за надомест-Маркетинг
план.Овој начин на плаќање книговодствено се спроведува како асигнација помеѓу СЦНет соработникот,
Фирмата партнер и Посредникот при плаќањето т.е. СЦНет Македонија доо Скопје.
СЦНет соработникот со потпишувањето на овој договор,потврдува дека е запознаен со Планот за
надомест и Принципите на работа објавени на web страната на СЦНет Македонија доо
(www.scnetmakedonija.com) и дава согласност дека неговиот депозит(гаранција) може да се користи за
покривање на трошоците,согласно документите на СЦНет Македонија: Принципи на работа и План за
надомест-Маркетинг план.
Член 5.
Овој договор го сочинуваат 2 (два) идентични примерока од кои секоја страна добива по 1 (еден)
примерок.Потпишаниот примерок задолжително треба да се достави во седиштето на фирмата СЦНет
Македонија доо Скопје по e-mail,по факс или пошта.
Член 6.
Договорените страни се согласни да евентуалните спорови да се разрешат договорно,а во случај на
судски спор се одредува судска надлежност на Основниот Суд Скопје 2.
СЦНет соработник:
___________________
(своерачен  потпис)

СЦНет Македонија доо Скопје
м.п.

___________________________
Ивица  Стојановиќ,  директор

