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ماده 
جهت خرید کاال یا خدمات توسط  های بانکی بجای وجه نقد  اندازی دستگاه کارتخوان توسط سِپ در محل پذیرنده و در مقابل پذیرش کارتموضوع این قرارداد عبارتست از نصب، تحویل و آموزش و راه  موضوع قرارداد: 1

 سِپ.  پذیرنده بر روی دستگاه کارتخوان منصوبه

ماده 
2  

یک از طرفين کتباً عدم تمایل خود   سی است و درصورتی که هيچتاریخ شروع این قرارداد از زمان نصب کارتخوان و براساس مستندات نصب کارتخوان بوده و مدت این قرارداد از تاریخ انعقاد آن یک سال شم مدت قرارداد:

 دید خواهد شد. مشابه تم طور خودکار برای مدتبر تمدید این قرارداد را اعالم نکرده باشد به

ماده 
3 

پ 
ت سِ

تعهدا
 

 

مراحل های مورد نظر پذیرنده نصب و در زمان نصب دستگاه نسبت به آموزش پذیرنده یا نماینده مورد تایيد پذیرنده نحوه استفاده از کارتخوان و سِپ متعهد است تعداد ........... دستگاه کارتخوان و تجهيزات جانبی آن را در محل/محل 1-3

 و یا بروشور ارائه شده توسط شرکت نسبت به نحوه کار با دستگاه اقدام نماید.  sep.irتواند با مراجعه به سایت شرکت به نشانی رید )موجودی، شارژ ، قبض و..( اقدام نماید. در صورت نياز به آموزش بيشتر، پذیرنده میانجام خ

دليل تأخير در تعمير  نشدن اِشکال، آن را با کارتخوان سـالم جایگـزین نمـاید. پذیرنده بهرتخوان توسط پذیرنده، در اسرع وقت نسبت به رفع اختالل اقدام و درصـورت مرتفعسِپ متعهد است درصـورت اِعالم بروز اختالل در عملکرد کا  2-3

 نکردن آن با کارتخوان جدید مـدعی خسـارت نخـواهد شد. کارتخوان یا جایگزین 

های پشتيبانی در اختيار پذیرنده است و از زمان تماس پذیرنده با مرکز تماس مشتریان رسانی و ثبت درخواست جهت اطالع  021- 84080و مرکز شبانه روزی ارتباط با مشتریان به شماره    www.sep.irوب سایت سِپ به آدرس   3-3

 د.شو ارائه میساعت خدمات پشتيبانی حضوری  48سِپ، حداکثر طی مدت  

سِپ، رسيد تراکنش کارتخوان، اطالعيه های سایت شاپرک به نشانی درج شده در سایت رسمی  ، ارسال پيامک از شماره رسمی www.sep.irاطالع رسانی در خصوص تغيير قوانين شامل وب سایت سِپ به نشانی  مراجع رسمی    4-3

www.shaparak.ir    باشد. اعالم شده با مهر و امضای سِپ مینامه های رسمی 

ماده 
4 

ت پذیرنده 
تعهدا

 

 ،متعهد می شودپذیرنده 

 فروشگاه خود استفاده کند. نحوی که برای خریدار قابل رؤیت باشد، با الصاق برچسب مربوطه اعالم نماید. پذیرنده باید فقط برای خریدهای واقعی از دستگاه کارتخوان موضع پذیرش کارت را در محل فعاليت خود به1-4

ــار محترمانه داشــته باشــد و ضمــن ارائه راهنمایی های الزم، از هرگونه تبعيض بين مشتریانی که وجه نقد میوسيلة کارت خرید میبههمچنين پذیرنده متعهد می شود با مشتریانی که  2-4 ــد رفت پردازند و مشتریانی  کنن

 ال به عهده پذیرنده است.مسؤوليت حل هرگونه اختالف با دارنده کارت در ارتباط با فروش کا کنند، بپرهيزد.که با استفاده از کارت خرید می

و افشا اطالعات محرمانه ی   مسؤوليت تمامی عواقب عدم تغيير رمزتحت هيچ شرایطی مجاز به افشا اطالعات محرمانه خود نيست.   همچنين پذیرندهپذیرنده باید قبل از استفاده از دستگاه رمز اوليه آن را تغيير دهد.    3-4

 بر عهده پذیرنده خواهد بود.  خود

تباه  اش یا  تخلف هرگونه بروز . درصورتداشته باشد  ایشاننظارت الزم و کافی بر عملکرد به کارکنــــان خــــود که مسؤول دریافــــت مبالی از مشتری هستند، نحوا پذیرش کارت و استفاده از دستگاه را آموزش دهد و   4-4

  باشد.مسئوليت آن به عهده پذیرنده می

 موضوع را اعالم نماید.  021-84080درصورت اختالل جدی در عملکرد کارتخوان، از دستگاه استفاده نکرده و در اسرع وقت به مرکز شبانه روزی ارتباط با مشتریان سپ به شماره   5-4

 ( به سپ اطالع دهد و ادامه همکاری منوط به بازبينی قرارداد و رعایت قوانين شاپرک خواهد بود.021-84080)در صورت مفقود شدن کارتخوان موضوع را سریعاً از طریق تلفن مرکز شبانه روزی ارتباط با مشتریان  6-4

نموده و مستندات    اعالم  سِپ  به رسمی صورت به راموضوع  ی(  حقوق  اشخاصی برا رسمی  روزنامه  مندرجات  رييتغ جمله از)  خودیی  شناسا جهت سِپ به  شده  ارائه اطالعات ریسا  ای، محل کسب صنف  در  رييتغ صورتدر 7-4

 دیان مالياتی اقدام و مراتب را به شرکت اطالع دهد.مرتبط را در اختيار ایشان قرار دهد. همچنين درصورت تغيير در صنف یا کد پستی محل فعاليت نسبت به انجام الزامات مربوطه در سامانه مو

ب، راه   8-4 وص ارائه خدمات اعم از نـص پ ، پذیرندهدرخـص خيا نمایندگان ـس ورت لزوم و تـش تگاه، در ـص ایر خدمات قابل ارائه مرتبط با دـس ت کارت و معرفی نامه    اندازی، هرگونه تعمير و یا تعویض کارتخوان و ـس می بایـس

 نمایندگان مجاز سپ را رویت نموده و پس از احراز هویت فرد، اجازه ارائه خدمات دهد.

 .دینما واگذاری مشتر به را کارت رمز ثبت تنها و نموده کارتخوانی رو بر( و ... ژ، پرداخت قبضشار ،موجودی د،یخر) خدمت نوع انتخاب و کارت دنيکش به اقدام فروشگاه در مستقر لعواماز طریق  ای شخصا  9-4

ــایر ابزارهای ورود رمز(10-4 ــش  حداکثر با وی  راحت  به  بتواند کارت  دارنده که دهد قراری  محل  در را کارتخوان )و س ــده ثبت  مبلی از و کرده  وارد را  خود رمز ممکن پوش ــال  و رمز  ورود از قبل)  دیخر بابت ش ( تراکنش ارس

توسط دوربين یا هرگونه ابزار دیگری مانيتور شود.  ید  . در این مکان نباید امکان رویت ـصفحه کليد دـستگاه ورود رمز توـسط شخا دیگری وجود داشته باشد. همچنين صفحه کليد دستگاه ورود رمز نبادینما حاـصل  نانياطم

 شد. درصورت عدم رعایت این موضوع مهم، پذیرنده کارت مسؤول هرگونه سوء استفاده احتمالی، منتسب به وی یا کارکنان تحت امر او شناخته خواهد

ان 11-4 يار اطالع رـس ی نماید. در ـصورت نياز به جمع آوری تنها سـِپ حق جمع آوری دـستگاه کارتخوان را دارد. در ـصورتی که پذیرنده در مورد جابجایی و در مورد جابجایی و تغيير مکان دـستگاه کارتخوان اعم از ثابت و ـس

 آتی را دارد. جمع آوری اطالع رسانی ننماید، سِپ حق قطع خدمات پرداخت الکترونيک به صورت یکطرفه و جمع آوری کارتخوان و ثبت سوابق جهت استفاده های

يد تراکنش موفق از کارتخوان به معنی انجام تراکنش بوده و پرداخت وج 12-4 ل نماید. دریافت رـس يد را تأیيد و از آن اطمينان حاـص الت رـس حت اـص يد تراکنش ـص ود. همچنين دریافت رـس مين می ـش ه آن به پذیرنده تـض

اصالت   چنانچه پول از حساب دارنده کارت کسر شده باشد، عودت مبلی مورد نظر به دارنده کارت تضمين شده است. خسارت احتمالی ناشی از عدم کنترلباشد و ناموفق از دـستگاه کارتخوان به معنی عدم انجام تراکنش می

 و صحت رسيد بر عهده پذیرنده خواهد بود.

نده کارت و تطابق کارت ملی با نام درج ـشده بر روی کارت اقدام نماید و در ـصورت هرگونه مورد مشکوک، مورد را سریعا به ميليون ریال( حتما نـسبت به ـشناـسایی هویت دار  350برای خریدهای با مبالی باال )بيش از  13-4

 مرکز ارتباط با مشتریان سپ اطالع دهد.

پ ارائه نماید. و به هيچ عنو  14-4 ان اطالعات محرمانه خود مانند رمز عبور به کارتخوان، اطالعات حسـاب خود، اطالعات کارت برای نصـب کارتخوان، مدارک مثبته جهت احراز هویت و اهليت تجاری بر اسـاس ضـوابط سـِ

 اقدام نماید. 021-84080ان به شماره متصل به حساب و ... را به پشتيبان و یا اشخاص ثالث ارائه نکند و در صورت نياز به احراز هویت پشتيبان از طریق مرکز ارتباط با مشتری

 .باشد یم پذیرندهبر عهده  یمنیاصول ا یتاز عدم رعا یناش یها مسؤوليت یو تمام یدنما یتآن رعا یجانب یلشده در حوزه کسب و کار خود را هنگام استفاده از کارتخوان و وسا يينتع یمنیل ااصو تمامی  15-4

 ( و یا پشتيبانان شرکت اعالم نماید.021-84080درصورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک و یا خاص، مراتب را به مرکز ارتباط با مشتریان )  16-4

نده بوده .پذیرنده دستگاه کارتخوان ثابت صرفا مجاز به استفاده از دستگاه  تأمين خط یا خطوط تلفن و برق مورد نياز جهت استفاده از کارتخوان و برقراری ارتباط با مرکز خدمات کارت و کارتخوان سِپ به عهده پذیر 17-4

 باشد. ق خط تلفن همراه در مالکيت پذیرنده می ریق شماره تلفن فروشگاه اعالم شده در این قرارداد و پذیرنده دستگاه کارتخوان سيار صرفا مجاز به استفاده از دستگاه کارتخوان از طریکارتخوان از ط

ــرفاج جهت بهره برداری در حوزه فروش کاال یا خدمات مندرج در قر  18-4 ــوع این قراردادپذیرنده ابزار پذیرش را ص ــتفاده قرارداده و مجاز به انتقال موض ــتگاه کارتخوان( به ارداد مورد اس غير یا انتقال آن به محل دیگر )دس

 مربوط به خود نيست مگر اینکه از قبل موافقت کتبی سِپ را اخذ نموده باشد.

ون حق رجوع نمود تا نسبت به افتتاح حساب در بانک مربوط به دستگاه کارتخوان با مدارک هویتی ارائه شده اقدام نماید و نسبت به پذیرنده به شرکت پرداخت الکترونيک سامان تفویض اختيار و اعطای وکالت بد  19-4

 دریافت کارت و دفترچه حساب و تحویل آن به پذیرنده اقدامات الزم را به انجام رساند. 

 یرش، خودداری نماید.  پذ یابزارها یقاز طر يکیتراکنش الکترون یجادا یرنده کارت در ازابه داگردد از پرداخت هرگونه وجه نقد پذیرنده متعهد می  20-4

خسارت و جریمه ی اعمالی بر  . در صورت تخطی، پرداخت هر گونه  کشور از آن استفاده نماید  جغرافيایی   مرزهای  نماید و تنها در  خودداری  کشور  از  خارج  به  ،در اختيارفروش    پایانه  انتقال  از  شود   می  متعهد  پذیرنده  21-4

 فارغ از مبلی و حجم قراردادی بر عهده پذیرنده می باشد.  سپ از جانب مراجع قضایی و نهادهای باال سری از جمله شرکت شاپرک،

 CO CU 019   19 

 قرارداد پذيرش کارت 

http://www.sep.ir/
http://www.sep.ir/
http://www.shaparak.ir/
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 شویی و تأمين مالی تروریسم خودداری نماید. منظور پول برداری از ابزار پذیرش به بهرهشویی و تأمين مالی تروریسم مصوب هيات وزیران، از پذیرنده متعهد می شود ضمن رعایت مقررات مبارزه با پول  22-4

به آن آسيب فيزیکی برسد شود اگر کارتخوان در طول مدت قرارداد مفقود یا سرقت شود،  نماید. پذیرنده متعهد میطور امانی از سِپ دریافت و رسيد تحویل را امضاء میپذیرنده دستگاه کارتخوان را صحيح و سالم به23-4

پرداخت خسارت توسط پذیرنده یا امتناع  رسانی نموده و موظف به جبران خسارت به قيمت روز کارتخوان )ثابت و سيار( و اعالمی سپ است. درصورت عدمیا به علت عدم رعایت تعهدات، خسارتی ایجاد شود، به سپ اطالع

 ریان بدحساب اعالم نماید. واند عالوه بر پيگيری از طریق مراجع قضایی و انتظامی، اطالعات پذیرنده را به نهادهای قانونی و شاپرک جهت ثبت در بانک اطالعاتی مشتتپذیرنده از تحویل دستگاه کارتخوان، سِپ می 

. پذیرنده به سپ و بانک  دهد  اطالع  سِپ  به  اًع یسر  را  مراتب  ا،يتشخ   صورت  در  دی با  و  نبودهی  اضافی  زیوار  وجه  برداشت  به  مجاز  رندهیپذ  ،چنانچه تحت هرعنوان وجوهی به طور اشتباه به حساب پذیرنده واریز شود   24-4

مجوز را تا انتهای این قرارداد از   . پذیرنده حق سلب ایناه را برداشت نمایند.افتتاح کننده حساب اعطای وکالت و اختيار بدون حق رجوع نمود تا در صورت نياز بدون کسب مجوز از وی مبلی واریزی به حساب به صورت اشتب

در غير این صورت از تاریخ اعالم کتبی سِپ، پذیرنده    .دینما  و مسترد  نيمأ ت  را  مربوطه  وجه  و بالفاصله پس از اعالم کتبی سِپ  ساعت72  ظرف  حداکثر  شودی م  متعهد  رندهیپذ  ،یسهو  برداشت  صورت  درخود ساقط نمود.  

وی امانت بوده و در صورت استفاده از آن عالوه بر الزام بر استرداد آن، استفاده  ملزم به پرداخت خسارت تأخير تأدیه طبق ضوابط بانکی خواهد بود. وجه واریزی که به صورت اشتباه به حساب پذیرنده واریز شده است در ید 

 مرتکب بزه خيانت در امانت شده است. مطالبه سِپ از لحظه واریز مفروض خواهد بود.  کننده

ی نسخه به منظور  می بایست در هنگام راه اندازی کارتخوان یا بروزرسان سرویس های متنوعی )خرید، شارژ، قبض، موجودی، سرویس پرداخت و خيریه و ...( بر روی کارتخوان براساس نوع پذیرنده وجود دارد. پذیرنده   25-4

 ( یا به هنگام مراجعه پشتيبان مطرح نماید. 021-84080ریان )آگاهی از سرویس های فعال بر روی دستگاه کارتخوان منوی فهرست کارتخوان را کنترل و در صورت وجود هرگونه ابهام با مرکز ارتباط با مشت

برای کارتخوان های بی سيم که از پذیرنده وثيقه  متعلق به خود را  برای راه اندازی و استفاده کارتخوان تهيه نماید. همچنين      Dataفعال از نوع    پذیرنده می بایست برای دریافت کارتخوان بی سيم، سيم کارت  26-4

  .باشدعودت وثيقه یک ماه بعد از تحویل کارتخوان توسط پذیرنده می  ، حداقل زمان الزم جهتدریافت شده است

روز غيرفعال باشد سپ مجاز به   30بيش از    شودکه از دستگاه کارتخوان به صورت مستمر استفاده نماید و درصورت عدم نياز، سریعا به مرکز تماس سپ اطالع دهد. در صورتی که کارتخوانپذیرنده متعهد می  27-4

 آوری آن و فسخ قرارداد با پذیرنده است. سازی کارتخوان، جمع غيرفعال

شود. همچنين  و حساب تسویه معرفی شده پذیرنده برای ابزار پذیرش به عنوان حساب تجاری وی قلمداد مینماید که کد رهگيری ثبت نام مالياتی مورد تایيد سازمان امور مالياتی را دارد  ر میاعالم و اقراپذیرنده    28-4

های بانک مرکزی، شاپرک و سازمان امور مالياتی در خصوص حساب های تجاری، مبارزه با پولشویی و شفاف سازی تراکنش های  آگاهی کامل به قوانين مرتبط، مشمول قوانين و دستورالعمل پذیرنده اعالم و اقرار بر داشتن

 . نمایداعالم میرا قرارداد موافقت کامل خود را برای ثبت کدپستی و شبا تجاری خود در سامانه های اطالعاتی شرکت های مذکور  این طی  پذیرنده نماید. می بانکی اشخاص

اعالم بانک پذیرنده مبنی برهزینه زا بودن حساب و عدم توجيه اقتصادی آن، ملزم به معرفی حساب جدید و تغيير    و با مانده حساب مد نظر بانک را به ازای تراکنش های کارتخوان فراهم آوردشود پذیرنده متعهد می29-4

 .استحساب به بانک دیگری 

شود و در این خصوص  نهایت دقت و همکاری را به عمل آورد. این قوانين همزمان با مقرارت ابالغ شده از سمت شرکت شاپرک در سایت رعایت بایدها و نبایدهای اعالم شده در این قرارداد می پذیرنده متعهد به    30-4

 ه متعهد به مطالعه و رعایت فوق است. شود و پذیرندروزرسانی میبه www.sep.irشرکت به نشانی 

که با علم و آگاهی کامل از  حادث شود بر عهده پذیرنده خواهد بود. پذیرنده اعالم نمود مادامی فوق را عمل نموده و هرگونه مسؤوليتی که در اثر عدم رعایت موارد اعالمی  پذیرنده متعهد می شود تمامی موارد اعالمی  31-4

باشد و این قوانين چه در قرارداد اصلی ذکر شده باشد و چه در آینده وضع شود جزء الینفک  نماید، ملزم به رعایت قوانين و مقررات بانک مرکزی، شاپرک و قوانين تجارت الکترونيک کشور می استفاده می دستگاه کارتخوان 

هده بهره برداری از پایانه های فروش جهت انجام اعمال مجرمانه، شرکت سپ یا شاپرک می توانند راسا نسبت به توقف ارائه خدمات پرداخت  خواهد بود. همچنين درصورت مشاقرارداد بوده و تبعيت از آن برای طرفين الزامی  

 تعيين شده در این قرارداد خواهد بود و عذر عدم اطالع، پذیرفته نيست. می راجع رسبه پذیرنده مذکور اقدام نموده و سپس مراتب را به مراجع ذیصالح اطالع رسانی نمایند. اطالع رسانی و ابالغ قوانين و مقررات از طریق م

ماده
5 

پ 
ب با پذیرنده وکارمزد سِ

تسویه حسا
 

 

  توسط شدهو باقيماندا آن را برای خریدهای انجام شده به حساب معرفی نمایدی را به عنوان کارمزد کسر م  یمبلغ  ید،و شاپرک از وجه هر تراکنش خر یسِپ به ازای ارائه خدمات پرداخت، طبق ضوابط بانک مرکز 1-5

 و شرکت شاپرک است.  یبانک مرکز قوانين براساس مذکور کارمزد درصد.  کرد خواهد واریز پذیرنده

 . بود خواهد مغایرت رفع به منوط  روز آن فروش از حاصل وجوه واریز شده، انجام هایدر صورت بروز هرگونه مغایرت در مبلی یا تعداد فروش 2-5

بانک   ينبراساس قوان یهتسو  يتوضعو  باشد  یم یرندهبانک پذ یایوابسته به پا یاییوجوه پا  یزخواهد شد. وار یزشده پذیرنده وار معرفی حساب به صورت روزانه و به یاپا یزیوار یها يکلس ها براساس وجوه تراکنش 3-5

 است.  یدجد یابالغ ينبراساس قوان یهتسو يتوضع ييرسِپ مجاز به تغ  ين،قوان ييردرصورت تغ  شود.ی م يينو شاپرک تع  یمرکز

 خواهد شد.  یزوار یرندهبه حساب پذ ی بعد هاینوبت در  هاتراکنش از حاصل وجوه ها،از نوبت یکیوجوه در  یزدر وار يردر صورت تأخ 4-5

جداول  ييراست درصورت تغ یهی. بد شودی کارمزدها طبق مقررات شاپرک محاسبه م يهو کل  باشدیخود از دارنده کارت نم یکارمزد پرداخت  ینههز ينبابت تأم  یمبلی اضاف یافتعنوان مجاز به در يچبه ه یرندهپذ 5-5

 نخواهد داشت.  یحق اعتراض یرندهشاپرک، پذ یاز سو یکارمزد

 شود. نمی یزوار یرندهو ... به حساب پذ يریهخاص کارتخوان مانند پرداخت شارژ، قبض، خ  یهایسانجام شده با سرو یمبالی تراکنش ها 6-5

 بایست فقط به نام شخا یا اشخاص پذیرنده باشد..( )توجه: تمامی حساب های اعالمی می  را جهت واریز وجوه حاصل از فروش معرفی نمود.زیر  یذیرنده حساب هاپ 7-5
 شماره حساب یک:          نام بانک:  IR      شماره شبا:                                                                                                                    

 شماره حساب دو:          نام بانک:  IR                                           شماره شبا:                                                                              

 شماره حساب سه:          نام بانک:  IR      شماره شبا:                                                                                                                    

 :         چهارشماره حساب  نام بانک:  IRا:                                                                                                                         شماره شب

          پنجشماره حساب  نام بانک:  IR      شماره شبا:                                                                                                                    
 

ماده 
6 

فسخ قرارداد 
 

 حساب با پذیرندا اقدام خواهد نمود.مقابل، به قرارداد خاتمه دهد. در این صورت پذیرندا مکلف خواهد بود کارتخوان را به سِپ مسترد نماید. سِپ نيز نسبت به تسویهتواند با اعالم کتبی قبلی یک ماهه به طرف هر یک از طرفين می 1-6

 زمان اطالع می باشد.مدت زمان اعمال حق فسخ از جانب سپ به دليل عدم انجام هر یک از تعهدات قراردادی توسط پذیرنده، یک ماه از  2-6

باشد، که با ایجاد پایگاه اطالعاتی خصوص میمنوط به تسویه حساب کامل این قرارداد و تایيد شاپرک در این ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونيکهای درصورت فسخ قرارداد از سوی پذیرنده، دریافت خدمات از سایر شرکت  3-6

 دهد.قرار می ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونيکهای ز این اطالعات را در اختيار شرکت پذیرندگان، شاپرک امکان استفاده ا

ام به فسخ قرارداد نماید و از محل  ، بانک یا دارندگان کارت، به طور یک طرفه اقدسِپ حق و اختيار دارد درصورت عدم رعایت و اجرای تعهدات توسط پذیرنده و نيز عدم جبران خسارت وارده احتمالی از ناحيه پذیرنده به سِپ  4-6

 اعالم فسخ از طریق نامه رسمی شرکت و بدون نياز به تشریفات قضایی من جمله تنفيذ صورت خواهد پذیرفت.تضامين پذیرنده یا سایر طرق، نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نماید. 

وعد اتمام ادالت صورت پذیرفته، درصورت مواجهه با الگوهای مشکوک وغيرمتعارف در تراکنش هریک از پذیرندگان، نسبت به تعليق دستگاه کارتخوان تا مشرکت شاپرک یا سپ مجاز خواهد بود ضمن رصد مستمر و هوشمند تب 5-6

 بررسی وحصول اطمينان از صحت و انطباق عملکرد با الزامات و مقررات شبکه پرداخت الکترونيک کشور، اقدام نماید.

ماده 
7 

و 
8   

 

منزلة ابالغ رسمی و قانونی است. طرفين موظفند درصورت هرگونه تغيير در نشانی خود مراتب را ظرف یک  های مذکور بهباشد و هرگونه مکاتبه با نشانینشانی طرفين قرارداد به ترتيب مندرج در ابتدای این قرارداد می ير نشانی:تغي

 هفته به اطالع طرف دیگر برسانند. 

 ماده و دو نسخه که هر دو حکم واحد دارند تنظيم، امضا و مبادله شد.  8این قرارداد در  نسخ قرارداد:

تائيدیه 

ب 
ص

ن
 

 . در تاریخ    /      /     در این مرکز نصب و آموزش الزم جهت استفاده ارائه گردید. ........................ و با بستر ............................................ سریال ......................مدل ..............  .................،..........  کارتخوان با برندشود که گواهی می

برخورد پس از تخلف برای بار   ح تخلفشر

 اول 
 برخورد  پس از تخلف بار دوم 

 دستور قضایی محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه های پذیرنده تا زمان دریافت  فروش کاال یا ارائه خدمات مغایر با قوانين اسالمی ایران-2بهره برداری از ابزار پذیرش در حوزه خدمات غير مجاز و معامالت صوری، -1

در صنف،    ييربه شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت در صورت تغ  یاطالع رسان   عدم-2، درس و شماره تلفنآصنف و کسب وکار،    یت،و معتبر از هو  يحعدم ارائه اطالعات صح-1

اعمال تغييرات بر روی ابزار پذیرش  -4و زیان به تجهيزات پرداخت الکترونيک،  مفقود نمودن یا ایراد ضرر-4نقض نگهداری مسئوالنه از ابزار پذیرش، -3، اطاعات ارائه شده  یرسا  یاآدرس  

از   یرشدور نگه داشتن ابزار پذ -6عدم اعالم جابه جایی ابزار پذیرش به شرکت ارائه دهنده پرداخت، -5توسط هرشخصی به جز پشتيبان رسمی شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت،

اعالم بالفاصله    عدم -8ی،رمز مشتر  يدنپرس   یافروش    یانهپا  یدارنده کارت در هنگام ورود رمز رو  یم حر  یترعا  عدم-7یرش،پذ کليد ابزار  حه  فدن صنمو   يتور مان  یادسترس دارنده کارت  

ارائه    عدم  -10یرش،پذ   یابزارها  قیاز دارنده کارت بابت پرداخت وجه از طر  یاخذ مبلی اضاف  -9،به شرکت ارائه دهنده پرداخت  یرندهپذ   یتمانند هک شدن سا  يتیرخداد موارد امن

 شده به حساب   یزوار یدر عودت وجوه اضاف یهمکار عدم -11ی و عدم رعایت الزامات ابالغی شرکت شاپرک درخصوص رسيد ، به مشتر يد رس 

محدودیت یا قطع سرویس  

تمام پایانه های پذیرنده به  

 مدت سه ماه 

محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه های  

 مدت یک سال پذیرنده به 
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