قرارداد همکاری در درآمدزایی یوتیوب
پلتفرم پرداخت بینالمللی یک پی
ماده  – 1تعریف
این قرارداد برای همکاری جهت دریافت و نقد کردن درآمد حاصل از فعالیت در یوتیوب منعقد میشود.
ماده  - 2طرفین قرارداد
طرف اول ……………………….بشماره ملی ……………… ،به آدرس ،………………………………………………….. :کدپستی
 ،……………………….بشماره تماس …………………… ،بعنوان تولید کننده محتوا و صاحب کانال یوتیوب  ……………………….نامیده
می شود .و طرف دوم  ،…………………………….به شماره ثبت  ،………………..و آدرس تهران ،…………………………………………….. :بعنوان
صاحب حساب گوگل ادسنس و دریافت کننده درآمد تعریف می شوند.

ماده  – 3مدت زمان قرارداد
این قرارداد از تاریخ  ..............................شروع و به مدت یک سال معتبر خواهد بود و در صورت رضایت ،طرفین میتوانند مدت زمان آن را تمدید
کنند.
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ماده  – 4هزینه ها و کارمزد
طرف دوم بابت کارمزد خود و مالیات مرتبط به درآمد حاصله از فعالیت جمعاً مبلغ  20درصد از درآمد ماهانه کانال یوتیوب طرف اول که به حساب
ادسنس طرف دوم واریز میشود را کسر می نماید و طرف اول  80درصد درآمد را به صورت خالص (معادل ریالی) دریافت می نماید.
تبصره  : 1برداشت درآمد در صورتیکه امکان پذیر است که ،درآمد لیر شما معادل  100یورو باشد.
تبصره  : 2حساب متصل به اکانت ادسنس با ارز لیر محاسبه میگردد.
ماده  - 5تعهدات طرفین
 .1طرف اول تعهد می نماید به تمامی قوانین و مقررات یوتیوب جهت تولید و انتشار محتوای خود آگاهی کامل دارد و به قوانین مرتبط به
کپی رایت و مالکیت محتوا واقف است .لینک زیر مرجع اصلی برای بررسی مجموعه قوانین و مقررات یوتیوب است و در این قرارداد هم
مرجع در نظر گرفته میشود:
https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/

 .2تمامی محتوای منتشرشده در کانال به طور  100درصد توسط طرف اول تولید شده است و طرف اول بدون اجازه رسمی از صاحب محتوا
به هر نوع شامل عکس ،موزیک ،ویدئو ،افکت و ...را منتشر نمی کند.
.3

در صورت بروز هر نوع خسارت مالی و غیرمالی که به دلیل رعایت نکردن بند  1و  2ماده  ۵حادث شده باشد طرف اول مستقال مسئول
جبران خسارت است.

 .4طرف دوم متعهد است با دریافت اطالعات حساب کاربری موردنیاز از طرف اول کلیه اقدامات مرتبط به فعالسازی مانیتایز کانال یوتیوب
طرف اول را انجام دهد.
.5

طرف دوم متعهد است درآمد حاصل از کانال یوتیوب طرف اول را در حساب مجازی تعریف شده و اختصاصی طرف اول در سایت یک پی
به صورت ماهانه و با در نظر داشتن کف انتقال حداقل درآمد لیر شما معادل  100یورو باشد.

 .6کلیه ام ور مرتبط به مالیات و عوارض درآمدهای حاصله که توسط طرف دوم دریافت می شود در کشور مبدأ به عهده طرف دوم است و
طرف اول پس از دریافت خالص  80درصدی در ایران تعهدی نسبت به کسورات مالیاتی در کشور خارجی ندارد ،البته قوانین مالیاتی
داخل کشور ایران نسبت به درآمدها و گردش حساب بانکی طرف اول موضوع این بند نمی باشد.
.7

درصورتیکه پیش از اتمام قرارداد طرف اول بخواهد کانال یوتیوب خود را از حساب ادسنس طرف دوم خارج نماید و این قرارداد را پیش
از موعد فسخ نماید این کار امکان پذیر است ولیکن درصورتیکه بعد از خروج به هر دلیل اعم از تخلف ،درخواست طرف اول از گوگل جهت
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عودت وجوه و  ...مبالغی از اکانت ادسنس طرف دوم کسر شود درصورتیکه طرف دوم آن وجه را به طرف اول پرداخت کرده باشد ،طرف
اول متعهد است ظرف  10روز کاری این وجه دریافت شده را به طرف دوم بازگرداند.
 .8طرف دوم متعهد به اتصال کانال یوتیوب طرف اول به حساب ادسنس و دریافت و انتقال درآمد وی هست و فعالیت های مرتبط به تبلیغات
و رشد کانال و یا گرفتن  ID contentدر تعهد و موضوع این قرارداد نیست.
 .9طرف اول تالش میکند به صورت مستمر و باکیفیت محتوا تولید کند و از قواعد بازاریابی محتوایی و سئو یوتیوب جهت رشد بازدید و
درآمد خود استفاده نماید.
 .10کانال ارتباطی طرفین سیستم تیکتینگ و پشتیبانی پلتفرم پرداخت یک پی است.
 .11طرف اول متعهد است در هنگام انتقال وجوه و یا برداشت آن از قوانین مندرج در سایت یک پی  https://www.yekpay.comو
رویه های موردنظر آن تبعیت نماید.
 .12در صورت دریافت اخطار استرایک طرف دوم می تواند سریعا اتصال کانال به اکانت ادسنس را متوقف نماید.
ماده  - 6محرمانگی اطالعات
اطالعات مرتبط به این قرارداد و کلیه دسترسی ها و اطالعات مرتبط برای طرفین محرمانه تلقی می شود.
ماده  : 7فورس ماژور
 .1در موارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری ،مانند جنگ اعالم شده یا نشده ،اعتصاب های عمومی ،شیوع بیماری های واگیردار ،زلزله،
سیل و طغیان های غیرعادی ،خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتشسوزی های دامنه دار ،طوفان و حوادث مشابه به ترتیب زیر
عمل خواهد شد:
الف .هرگاه بروز شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیرممکن سازد ،میتواند پایان قرارداد را به طرف دیگر
اعالم نماید.
ب .میتوانند این قرارداد را موقتا تعلیق نمایند ،تعلیق این قرارداد تا زمان پایان شرایط فورس ماژور ادامه می یابد.
ماده : 8حل اختالف
در صورت بروز اختال ف در طرفین قرارداد ،ابتدا از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول نتیجه ،طرفین میتوانند داور مرضی الطرفین
برای داوری انتخاب کنند .مرجع داوری اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی است.
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ماده  - 9مشخصات قرارداد
این قرارداد در  ۴صفحه 9 ،ماده و  2تبصره تنظیم شده است و در دو نسخه ی یکسان توسط طرفین مهر و امضا تأیید که هر نسخه
منفردا قابل استناد است.
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