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 قرارداد پذيرش کارت      

 شماره شناسه: :                                       یشماره مشتر :     )قرارداد( شماره ترمينال

ف اول 
طر

تمدن
به    1666و شررماره ت     90 1603444عام( با مجوز به شررماره ن م م  ی)سررمام يشسررامان    يکاز شررر   دردا   الکترون  یندگینما به  14004865635  یشررناسرره م و   471378با شررماره ت     تجارت الکترونيک تمدنقرارداد بين شررر    ینا 

با  د م   یندگینما )به موجب معرف  ی.......................................  به عنوان نمانامه مورخ  ..............   ی..............................   )...........................  يابان  ،   يابان شررميد بمشررتی،  تمران:  یبه نشرران   ارت  یرشدذ  یدر  صرروا امءرراا قراردادها  یرهمد   ياته  ینده.... شررماره 

 یگرو از طرف د  ناميده می شود  تمدنس در این قرارداد  ه از این د  1553636311و  د دستی    02158691000و ت فن:    سا تمان تمدن،  15، دالک  وچه هفتم )شميدان  رد بچه(، مرغاب

ف دوم )دذیرنده  
طر

ی( 
ی   حقوق

حقيق
متولد    ........................................... فرزند   ........................................................... شماره    13                  انم آقای  از به  صادره   ......................................................... ت تی  ..........................................................  دم ی شناسه   شناسنامه  د  در  شده  ت   

...............  شر   ............................................... تاریخ تولد مدیرعامل شر   .......................... .....................  دم ی مدیر عامل....................................... مالک فروشگاه  مدیر شر   ..................................................م ی ..................................................................... ت فن منزل  ....

 .................................................................................................................... نشانی  ...........................................  10......................................  ددستی  به  نصب  ارتخوان  مکان  دروانه  سب رقمی  ط ق  ...............................................  ه  فروشگاه  ت فن   ...........

از این دس در این قرارداد دذیرنده ناميده   ارائه  دم  در صنف ....................................................  اشتغال دارد و به فروش  اال  ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐رهگيری  و با  د   13مورخ                    ……………………شماره

 قانون مدنی منعقد و مفاد آن به شرح زیر نس   به طرفين آن الزم االجرا گردید.  10مستنداً به ماده  شود از سوی دیگر، ومی

ت  
اطالعا

ی 
تکمي 

 ...... : .............................................رقمی منزل 10 د دستی .............................................................................. .........آدرس: ...........................................  ........................................شمر:   ........................................، استان: سکون  نشانی محل 

       WIFI ☐    Combo ☐   GPRS ☐    Dialup ☐   : ی بستر ارت اط........................................  ....دس  الکترونيک: ....................................................... .................  ت فن همراه:.............................................   ت فن: - د شمر

  .باشد   می: ............................. تاریخ  تا: ........................... تاریخ  از  : نامه اجاره  مم       ☐ استيجاری        ☐ سرقف ی       ☐  یم ک  :محل فعالي  نوع مالکي  

ن 
معرفي

دذیرنده 
 

  ☐  نترل ...................................................................................................................................: .........ی............... نشان................................................ همراه: ..............................ت فن تماس: ........  ................................................................   آقای  انم

 ☐  نترل ..................................................................................................................................: ..........ینشان ..................................................... همراه: ....................................ت فن تماس: ............  ................................................. انم ............... آقای

ماده 
های بانکی بجای وجه نقد جم   رید  اال یا  دمات توسط  اندازی دستگاه  ارتخوان توسط سِپ در محل دذیرنده و در مقابل دذیرش  ارتوضوع این قرارداد ع ارتس  از نصب، تحویل و آموزش و راهم  موضوع قرارداد: 1

 سِپ.  دذیرنده بر روی دستگاه  ارتخوان منصوبه

ماده 
2  

یک از طرفين  ت اً عدم تمایل  ود بر تمدید این قرارداد را اعالم  سی اس  و درصورتی  ه هيچتاریخ شروع این قرارداد از زمان نصب  ارتخوان و براساس مستندات نصب  ارتخوان بوده و مدت این قرارداد از تاریخ انعقاد آن یک سال شم   مدت قرارداد:

 دید  واهد شد. مشابه تم  طور  ود ار برای مدتنکرده باشد به

ماده 
3 

پ 
ت سِ

تعمدا
 

 

رید  مراحل انجام  های مورد نظر دذیرنده نصب و در زمان نصب دستگاه نس   به آموزش دذیرنده یا نماینده مورد تایيد دذیرنده نحوه استفاده از  ارتخوان و  ِسپ متعمد اس  تعداد ........... دستگاه  ارتخوان و تجميزات جان ی آن را در محل محل1-3

 و یا بروشور ارائه شده توسط شر   نس   به نحوه  ار با دستگاه اقدام نماید.  sep.irتواند با مراجعه به سای  شر   به نشانی )موجودی، شارژ ، ق ض و..( اقدام نماید. در صورت نياز به آموزش بيشتر، دذیرنده می

دليل تأ ير در تعمير  ارتخوان یا نشدن اِشکال، آن را با  ارتخوان سرالم جایگرزین نمراید. دذیرنده بهرتخوان توسط دذیرنده، در اسرع وق  نس   به رفع ا تالل اقدام و درصرورت مرتفعِسپ متعمد اس  درصرورت اِعالم بروز ا تالل در عم کرد  ا  2-3

 نکردن آن با  ارتخوان جدید مردعی  سرارت نخرواهد شد. جایگزین 

های دشتي انی در ا تيار دذیرنده اس  و از زمان تماس دذیرنده با مر ز تماس مشتریان ِسپ، حدا ثر طی  رسانی و ت   در واس جم  اطالع  021-84080و مر ز ش انه روزی ارت اط با مشتریان به شماره   www.sep.irوب سای  ِسپ به آدرس  3-3

 د. شواع   دمات دشتي انی حءوری ارائه می س   48مدت  

   www.shaparak.irِسپ، رسيد ترا نش  ارتخوان، اطالعيه های سای  شادرک به نشانی  درج شده در سای  رسمی  ، ارسال ديامک از شماره رسمیwww.sep.irاطالع رسانی در  صوا تغيير قوانين شامل وب سای  ِسپ به نشانی  مراجع رسمی    4-3

 باشد. اعالم شده با ممر و امءای ِسپ مینامه های رسمی 

ماده 
4 

ت دذیرنده 
تعمدا

 

 ی شود،دذیرنده متعمد م

 دذیرنده باید فقط برای  ریدهای واقعی از دستگاه  ارتخوان فروشگاه  ود استفاده  ند.نحوی  ه برای  ریدار قابل رؤی  باشد، با الصاق برچسب مربوطه اعالم نماید.  موضع دذیرش  ارت را در محل فعالي   ود به 1-4

دردازند و مشتریانی   ننررد رفتررار محترمانه داشررته باشررد و ضمررن ارائه راهنمایی های الزم، از هرگونه ت عيض بين مشتریانی  ه وجه نقد میوسي ة  ارت  رید میهمچنين دذیرنده متعمد می شود با مشتریانی  ه به 2-4

 به عمده دذیرنده اس .مسؤولي  حل هرگونه ا تالف با دارنده  ارت در ارت اط با فروش  اال   نند، بپرهيزد. ه با استفاده از  ارت  رید می

 . دذیرنده باید ق ل از استفاده از دستگاه رمز اوليه آن را تغيير دهد. مسؤولي  تمامی عواقب عدم تغيير رمز، بر عمده دذیرنده  واهد بود 3-4

ت اه  اش یا  تخ ف هرگونه بروز . درصورتداشته باشد  ایشاننظارت الزم و  افی بر عم کرد به  ار نرررران  ررررود  ه مسؤول دریافرررر  م الی از مشتری هستند، نحوا دذیرش  ارت و استفاده از دستگاه را آموزش دهد و   4-4

  باشد.مسئولي  آن به عمده دذیرنده می

 موضوع را اعالم نماید.  021-84080کرد  ارتخوان، از دستگاه استفاده نکرده و در اسرع وق  به مر ز ش انه روزی ارت اط با مشتریان سپ به شماره درصورت ا تالل جدی در عم    5-4

 و ادامه همکاری منوط به بازبينی قرارداد و رعای  قوانين شادرک  واهد بود.( به سپ اطالع دهد 021-84080در صورت مفقود شدن  ارتخوان موضوع را سریعاً از طریق ت فن مر ز ش انه روزی ارت اط با مشتریان ) 6-4

نموده و مستندات    اعالم  سِپ  به رسمی صورت به راموضوع  ی(  حقوق  اشخاای برا رسمی  روزنامه  مندرجات  رييتغ جم ه از)   ودیی  شناسا جم  سِپ به  شده  ارائه اطالعات ریسا  ای، محل  سب صنف  در  رييتغ صورتدر 7-4

و تمدید مجوزهای ا ذ شرده از مراجع ییصرالح ديش از زمان   دیان مالياتیمرت ط را در ا تيار ایشران قرار دهد. همچنين درصرورت تغيير در صرنف یا  د دسرتی محل فعالي  نسر   به انجام الزامات مربوطه در سرامانه مو

 دهد. اقدام و مراتب را به شر   اطالع سررسيد تاریخ انقءا

 ارت و معرفی نامه  دذیرنده می بایسر   در صرورت لزوم و تشرخين نمایندگان سرپ ،   ،و سرایر  دمات قابل ارائه مرت ط با دسرتگاه  تعویض  ارتخوانیا و    تعميرهرگونه  راه اندازی،    ،ارائه  دمات اعم از نصربدر صروا    8-4

 را روی  نموده و دس از احراز هوی  فرد، اجازه ارائه  دمات دهد. نمایندگان مجاز سپ

 .دینما واگذاری مشتر به را  ارت رمز ت   تنما و نموده  ارتخوانی رو بر( و ... ژ، دردا   ق ضشار ،موجودی د،ی ر)  دم  نوع انتخاب و  ارت دني ش به اقدام فروشگاه در مستقر عواملاز طریق  ای شخصا  9-4

( ترا نش ارسررال  و رمز  ورود از ق ل)  دی ر باب  شررده ت    م  ی از و  رده  وارد را   ود رمز ممکن دوشررش  حدا ثر با وی  راحت  به  بتواند  ارت  دارنده  ه دهد قراری  مح   در را  ارتخوان )و سررایر ابزارهای ورود رمز(10-4

مانيتور شود.     يد دسرتگاه ورود رمز توسرط شخن دیگری وجود داشته باشد. همچنين صفحه   يد دستگاه ورود رمز ن اید توسط دوربين یا هرگونه ابزار دیگری. در این مکان ن اید امکان روی  صرفحه  دینما حاصرل  نانياطم

 ته  واهد شد.درصورت عدم رعای  این موضوع ممم، دذیرنده  ارت مسؤول هرگونه سوا استفاده احتمالی، منتسب به وی یا  ار نان تح  امر او شنا 

وری دسرتگاه  ارتخوان را دارد. در صرورتی  ه دذیرنده در مورد جابجایی و در مورد جابجایی و تغيير مکان دسرتگاه  ارتخوان اعم از تاب  و سريار اطالع رسرانی نماید. در صرورت نياز به جمع آوری تنما سِرپ حق جمع آ 11-4

 دردا   الکترونيک به صورت یکطرفه و جمع آوری  ارتخوان و ت   سوابق جم  استفاده های آتی را دارد.جمع آوری اطالع رسانی ننماید، سِپ حق قطع  دمات 

نين دریاف  رسريد ترا نش ه آن به دذیرنده تءرمين می شرود. همچصرح  اصرال  رسريد را تأیيد و از آن اطمينان حاصرل نماید. دریاف  رسريد ترا نش موفق از  ارتخوان به معنی انجام ترا نش بوده و دردا   وج 12-4

م  نترل اصال  باشد و چنانچه دول از حساب دارنده  ارت  سر شده باشد، عودت م  ی مورد نظر به دارنده  ارت تءمين شده اس .  سارت احتمالی ناشی از عدناموفق از دسرتگاه  ارتخوان به معنی عدم انجام ترا نش می

 و صح  رسيد بر عمده دذیرنده  واهد بود.

ورد مشکوک، مورد را سریعا به مي يون ریال( حتما نسر   به شرناسرایی هوی  دارنده  ارت و تطابق  ارت م ی با نام درج شرده بر روی  ارت اقدام نماید و در صرورت هرگونه م  350برای  ریدهای با م الی باال )بيش از  13-4

 مر ز ارت اط با مشتریان سپ اطالع دهد.

به هيچ عنوان اطالعات محرمانه  ود مانند رمز ع ور به  ارتخوان، اطالعات حسراب  ود، اطالعات  ارت مدارک مث ته جم  احراز هوی  و اه ي  تجاری بر اسراس ضروابط سِرپ ارائه نماید. و برای نصرب  ارتخوان،    14-4

 اقدام نماید. 021-84080شتي ان از طریق مر ز ارت اط با مشتریان به شماره متصل به حساب و ... را به دشتي ان و یا اشخاا تالث ارائه نکند و در صورت نياز به احراز هوی  د

 .باشد یم دذیرندهبر عمده  یمنیاصول ا ی از عدم رعا یناش یها مسؤولي  یو تمام یدنما ی آن رعا یجان  یلشده در حوزه  سب و  ار  ود را هنگام استفاده از  ارتخوان و وسا يينتع یمنیاصول ا تمامی  15-4

 ( و یا دشتي انان شر   اعالم نماید.021-84080درصورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک و یا  اا، مراتب را به مر ز ارت اط با مشتریان )  16-4

مده دذیرنده بوده .دذیرنده دستگاه  ارتخوان تاب  صرفا مجاز به استفاده از دستگاه  تأمين  ط یا  طوط ت فن و برق مورد نياز جم  استفاده از  ارتخوان و برقراری ارت اط با مر ز  دمات  ارت و  ارتخوان سِپ به ع 17-4

 د. باشرتخوان از طریق  ط ت فن همراه در مالکي  دذیرنده می  ارتخوان از طریق شماره ت فن فروشگاه اعالم شده در این قرارداد و دذیرنده دستگاه  ارتخوان سيار صرفا مجاز به استفاده از دستگاه  ا

غير یا انتقال آن به محل دیگر )دسررتگاه  ارتخوان( به ال موضرروع این قرارداددذیرنده ابزار دذیرش را صرررفاج جم  بمره برداری در حوزه فروش  اال یا  دمات مندرج در قرارداد مورد اسررتفاده قرارداده و مجاز به انتق  18-4

 سِپ را ا ذ نموده باشد.مربوط به  ود نيس  مگر اینکه از ق ل موافق   ت ی 

ستگاه  ارتخوان با مدارک هویتی ارائه شده اقدام نماید و نس   به دذیرنده به شر   دردا   الکترونيک سامان تفویض ا تيار و اعطای و ال  بدون حق رجوع نمود تا نس   به افتتاح حساب در بانک مربوط به د  19-4

 ذیرنده اقدامات الزم را به انجام رساند. دریاف   ارت و دفترچه حساب و تحویل آن به د

   یرش،  ودداری نماید.دذ یابزارها یقاز طر يکیترا نش الکترون یجادا یبه دارنده  ارت در ازاگردد از دردا   هرگونه وجه نقد دذیرنده متعمد می  20-4

در صورت تخطی، دردا   هر گونه  سارت و جریمه ی اعمالی بر  .   شور از آن استفاده نماید  جغرافيایی   مرزهای  و تنما در نماید   ودداری   شور  از   ارج  به  ،در ا تيار  فروش  دایانه  انتقال  از  شود   می  متعمد  دذیرنده  21-4

 فارغ از م  ی و حجم قراردادی بر عمده دذیرنده می باشد.  سپ از جانب مراجع قءایی و نمادهای باال سری از جم ه شر   شادرک،

و هرگونه  أمين مالی تروریسم  ودداری نماید  شویی و ت منظور دول   برداری از ابزار دذیرش به شویی و تأمين مالی تروریسم مصوب هيات وزیران، از بمره متعمد می شود ضمن رعای  مقررات م ارزه با دول دذیرنده    22-4

  ننده قرار دهد.   ه از سم  سپ یا شادرک در واس  شود را در اسرع وق  در ا تيار در واس  یاطالعات

 CO CU 019   19 
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شود اگر  ارتخوان در طول مدت قرارداد مفقود یا سرق  شود، به آن آسيب فيزیکی برسد نماید. دذیرنده متعمد میطور امانی از سِپ دریاف  و رسيد تحویل را امءاا میدذیرنده دستگاه  ارتخوان را صحيح و سالم به 23-4

دردا    سارت توسط دذیرنده یا امتناع  رسانی نموده و موظف به ج ران  سارت به قيم  روز  ارتخوان )تاب  و سيار( و اعالمی سپ اس . درصورت عدمد شود، به سپ اطالعیا به ع   عدم رعای  تعمدات،  سارتی ایجا

 یرنده را به نمادهای قانونی و شادرک جم  ت   در بانک اطالعاتی مشتریان بدحساب اعالم نماید. تواند عالوه بر ديگيری از طریق مراجع قءایی و انتظامی، اطالعات دذدذیرنده از تحویل دستگاه  ارتخوان، سِپ می 

دذیرنده به سپ و بانک  .  دهد  اطالع  سِپ  به  اًع یسر  را  مراتب  ن،يتشخ   صورت  در  دی با  و  ن ودهی  اضافی  زیوار  وجه  برداش   به  مجاز  رندهیدذ  ،چنانچه تح  هرعنوان وجوهی به طور اشت اه به حساب دذیرنده واریز شود   24-4

دذیرنده حق س ب این مجوز را تا انتمای این قرارداد از  . اه را برداش  نمایند.افتتاح  ننده حساب اعطای و ال  و ا تيار بدون حق رجوع نمود تا در صورت نياز بدون  سب مجوز از وی م  ی واریزی به حساب به صورت اشت 

در غير این صورت از تاریخ اعالم  ت ی سِپ، دذیرنده    .دینما  و مسترد  نيمأ ت  را  مربوطه  وجه  و بالفاص ه دس از اعالم  ت ی سِپ  ساع 72  ظرف  حدا ثر  شودی م  متعمد  رندهیدذ  ،یسمو  داش بر  صورت  در ود ساقط نمود.  

وی امان  بوده و در صورت استفاده از آن عالوه بر الزام بر استرداد آن، استفاده  م زم به دردا    سارت تأ ير تأدیه ط ق ضوابط بانکی  واهد بود. وجه واریزی  ه به صورت اشت اه به حساب دذیرنده واریز شده اس  در ید 

 مرتکب بزه  يان  در امان  شده اس . مطال ه سِپ از لحظه واریز مفروض  واهد بود.   ننده

بروزرسانی نسخه به منظور  می بایس  در هنگام راه اندازی  ارتخوان یا سرویس های متنوعی ) رید، شارژ، ق ض، موجودی، سرویس دردا   و  يریه و ...( بر روی  ارتخوان براساس نوع دذیرنده وجود دارد. دذیرنده   25-4

 ( یا به هنگام مراجعه دشتي ان مطرح نماید. 021-84080ریان )آگاهی از سرویس های فعال بر روی دستگاه  ارتخوان منوی فمرس   ارتخوان را  نترل و در صورت وجود هرگونه ابمام با مر ز ارت اط با مشت

برای  ارتخوان های بی سيم  ه از دذیرنده وتيقه  برای راه اندازی و استفاده  ارتخوان تميه نماید. همچنين      ود را  متع ق به     Dataاز نوع    سيم  ارت فعالدذیرنده می بایس  برای دریاف   ارتخوان بی سيم،    26-4

  .باشدعودت وتيقه یک ماه بعد از تحویل  ارتخوان توسط دذیرنده می  ، حداقل زمان الزم جم دریاف  شده اس 

روز غيرفعال باشد سپ مجاز به   30بيش از    شود ه از دستگاه  ارتخوان به صورت مستمر استفاده نماید و درصورت عدم نياز، سریعا به مر ز تماس سپ اطالع دهد. در صورتی  ه  ارتخوانمتعمد میدذیرنده    27-4

 آوری آن و فسخ قرارداد با دذیرنده اس . سازی  ارتخوان، جمع غيرفعال

شود. همچنين  و حساب تسویه معرفی شده دذیرنده برای ابزار دذیرش به عنوان حساب تجاری وی ق مداد مینماید  ه  د رهگيری ت   نام مالياتی مورد تایيد سازمان امور مالياتی را دارد  اعالم و اقرار میدذیرنده    28-4

های قوانين و دستورالعمل های بانک مر زی، شادرک و سازمان امور مالياتی در  صوا حساب های تجاری، م ارزه با دولشویی و شفاف سازی ترا نش  آگاهی  امل به قوانين مرت ط، مشمول دذیرنده اعالم و اقرار بر داشتن

 . نمایداعالم میرا ی مذ ور قرارداد موافق   امل  ود را برای ت    ددستی و ش ا تجاری  ود در سامانه های اطالعاتی شر   ها این طی  دذیرنده نماید. می بانکی اشخاا

اعالم بانک دذیرنده م نی برهزینه زا بودن حساب و عدم توجيه اقتصادی آن، م زم به معرفی حساب جدید و تغيير    و با مانده حساب مد نظر بانک را به ازای ترا نش های  ارتخوان فراهم آوردشود دذیرنده متعمد می29-4

 .اس حساب به بانک دیگری 

شود و در این  صوا  نمای  دق  و همکاری را به عمل آورد. این قوانين همزمان با مقرارت ابالغ شده از سم  شر   شادرک در سای  نده متعمد به رعای  بایدها و ن ایدهای اعالم شده در این قرارداد می دذیر  30-4

 شود و دذیرنده متعمد به مطالعه و رعای  فوق اس . روزرسانی میبه www.sep.irشر   به نشانی 

 ه با ع م و آگاهی  امل از  حادث شود بر عمده دذیرنده  واهد بود. دذیرنده اعالم نمود مادامی فوق را عمل نموده و هرگونه مسؤوليتی  ه در اتر عدم رعای  موارد اعالمی  دذیرنده متعمد می شود تمامی موارد اعالمی  31-4

باشد و این قوانين چه در قرارداد اص ی ی ر شده باشد و چه در آینده وضع شود جزا الینفک  نماید، م زم به رعای  قوانين و مقررات بانک مر زی، شادرک و قوانين تجارت الکترونيک  شور می گاه  ارتخوان استفاده می دست

دمات دردا    ين درصورت مشاهده بمره برداری از دایانه های فروش جم  انجام اعمال مجرمانه، شر   سپ یا شادرک می توانند راسا نس   به توقف ارائه   واهد بود. همچن قرارداد بوده و ت عي  از آن برای طرفين الزامی  

 تعيين شده در این قرارداد  واهد بود و عذر عدم اطالع، دذیرفته نيس . طریق مراجع رسمی به دذیرنده مذ ور اقدام نموده و سپس مراتب را به مراجع ییصالح اطالع رسانی نمایند. اطالع رسانی و ابالغ قوانين و مقررات از 

ماده
5 

پ 
ب با دذیرنده و ارمزد سِ

تسویه حسا
 

 

  توسط شدهو باقيماندا آن را برای  ریدهای انجام شده به حساب معرفی نمایدی را به عنوان  ارمزد  سر م  یم  غ  ید،و شادرک از وجه هر ترا نش  ر یسِپ به ازای ارائه  دمات دردا  ، ط ق ضوابط بانک مر ز 1-5

 و شر   شادرک اس .  یبانک مر ز قوانين براساس مذ ور  ارمزد درصد.   رد  واهد واریز دذیرنده

 . بود  واهد مغایرت رفع به منوط  روز آن فروش از حاصل وجوه زواری شده، انجام هایدر صورت بروز هرگونه مغایرت در م  ی یا تعداد فروش 2-5

بانک   ينبراساس قوان یهتسو  ي وضعو  باشد  یم یرندهبانک دذ یایوابسته به دا یاییوجوه دا  یز واهد شد. وار یزشده دذیرنده وار معرفی حساب به صورت روزانه و به یادا یزیوار یها يکلس ها براساس وجوه ترا نش 3-5

 اس .  یدجد یابالغ ينبراساس قوان یهتسو ي وضع ييرسِپ مجاز به تغ  ين،قوان ييردرصورت تغ  شود.ی م يينو شادرک تع  یمر ز

  واهد شد.  یزوار یرندهبه حساب دذ ی بعد هاینوب  در  هاترا نش از حاصل وجوه ها،از نوب  یکیوجوه در  یزدر وار يردر صورت تأ  4-5

جداول  ييراس  درصورت تغ یمی. بد شودی  ارمزدها ط ق مقررات شادرک محاس ه م يهو     باشدی ود از دارنده  ارت نم ی ارمزد دردا ت  ینههز ينباب  تأم  یم  ی اضاف یاف عنوان مجاز به در يچبه ه یرندهدذ 5-5

 نخواهد داش .  یحق اعتراض یرندهشادرک، دذ یاز سو ی ارمزد

 شود. نمی یزوار یرندهو ... به حساب دذ يریه اا  ارتخوان مانند دردا   شارژ، ق ض،    یهایسم شده با سروانجا یم الی ترا نش ها 6-5

 بایس  فقط به نام شخن یا اشخاا دذیرنده باشد..( )توجه: تمامی حساب های اعالمی می  را جم  واریز وجوه حاصل از فروش معرفی نمود.زیر  یذیرنده حساب هاد 7-5
 شماره حساب یک:          نام بانک:  IR                                                        شماره ش ا:                                                                  

 شماره حساب دو:          نام بانک:  IR                                                             :                                                             شماره ش ا

 شماره حساب سه:          نام بانک:  IR                                                             شماره ش ا:                                                             

 شماره حساب  چمار:          نام بانک:  IR                                                        شماره ش ا:                                                                  

 شماره حساب دنج:          نام بانک:  IR                                                         شماره ش ا:                                                                
 

ماده 
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فسخ قرارداد 
 

 حساب با دذیرندا اقدام  واهد نمود.ترد نماید. سِپ نيز نس   به تسویهتواند با اعالم  ت ی ق  ی یک ماهه به طرف مقابل، به قرارداد  اتمه دهد. در این صورت دذیرندا مک ف  واهد بود  ارتخوان را به سِپ مسهر یک از طرفين می 1-6

 سخ از جانب سپ به دليل عدم انجام هر یک از تعمدات قراردادی توسط دذیرنده، یک ماه از زمان اطالع می باشد.مدت زمان اعمال حق ف 2-6

باشد،  ه با ایجاد دایگاه اطالعاتی  صوا میدر اینمنوط به تسویه حساب  امل این قرارداد و تایيد شادرک  ارائه دهنده  دمات دردا   الکترونيکهای درصورت فسخ قرارداد از سوی دذیرنده، دریاف   دمات از سایر شر    3-6

 دهد.قرار می ارائه دهنده  دمات دردا   الکترونيکهای دذیرندگان، شادرک امکان استفاده از این اطالعات را در ا تيار شر   

وارده احتمالی از ناحيه دذیرنده به سِپ، بانک یا دارندگان  ارت، به طور یک طرفه اقدام به فسخ قرارداد نماید و از محل    سِپ حق و ا تيار دارد درصورت عدم رعای  و اجرای تعمدات توسط دذیرنده و نيز عدم ج ران  سارت 4-6

 صورت  واهد دذیرف . اعالم فسخ از طریق نامه رسمی شر   و بدون نياز به تشریفات قءایی من جم ه تنفيذتءامين دذیرنده یا سایر طرق، نس   به ج ران  سارت وارده اقدام نماید. 

 نش هریک از دذیرندگان، نس   به تع يق دستگاه  ارتخوان تا موعد اتمام شر   شادرک یا سپ مجاز  واهد بود ضمن رصد مستمر و هوشمند ت ادالت صورت دذیرفته، درصورت مواجمه با الگوهای مشکوک وغيرمتعارف در ترا  5-6

 رد با الزامات و مقررات ش که دردا   الکترونيک  شور، اقدام نماید.بررسی وحصول اطمينان از صح  و انط اق عم ک 

ماده 
7 

و 
8   

 

منزلة ابالغ رسمی و قانونی اس . طرفين موظفند درصورت هرگونه تغيير در نشانی  ود مراتب را ظرف یک  های مذ ور بهباشد و هرگونه مکات ه با نشانینشانی طرفين قرارداد به ترتيب مندرج در ابتدای این قرارداد می تغيير نشانی:

 هفته به اطالع طرف دیگر برسانند. 

 ماده و دو نسخه  ه هر دو حکم واحد دارند تنظيم، امءا و م ادله شد.  8این قرارداد در  نسخ قرارداد:

تائيدیه 

ب 
ص

ن
 

 . در تاریخ                 در این مر ز نصب و آموزش الزم جم  استفاده ارائه گردید. ........................ و با بستر ............................................ سریال ......................مدل ..............  .................،..........   ارتخوان با برندشود  ه گواهی می

برخورد پس از تخلف برای بار   شرح تخلف

 اول 
 برخورد  پس از تخلف بار دوم 

 ر قءایی محدودی  یا قطع سرویس تمام دایانه های دذیرنده تا زمان دریاف  دستو فروش  اال یا ارائه  دمات مغایر با قوانين اسالمی ایران-2بمره برداری از ابزار دذیرش در حوزه  دمات غير مجاز و معامالت صوری، -1

در صنف،    ييربه شر   ارائه دهنده  دمات دردا   در صورت تغ  یاطالع رسان   عدم-2، درس و شماره ت فنآصنف و  سب و ار،    ی ،و معت ر از هو  يحعدم ارائه اطالعات صح-1

اعمال تغييرات بر روی ابزار دذیرش  -4زیان به تجميزات دردا   الکترونيک،مفقود نمودن یا ایراد ضرر و  -4نقض نگمداری مسئوالنه از ابزار دذیرش، -3، اطاعات ارائه شده  یرسا  یاآدرس  

از   یرشدور نگه داشتن ابزار دذ -6عدم اعالم جابه جایی ابزار دذیرش به شر   ارائه دهنده دردا  ، -5توسط هرشخصی به جز دشتي ان رسمی شر   ارائه دهنده  دمات دردا  ،

اعالم بالفاص ه    عدم -8ی،رمز مشتر  يدندرس   یافروش    یانهدا  یدارنده  ارت در هنگام ورود رمز رو  یم حر  ی رعا  عدم-7یرش،دذ   يد ابزار  حه  فنمودن ص  يتور مان  یادسترس دارنده  ارت  

ارائه    عدم  -10یرش،دذ   یابزارها  یقز دارنده  ارت باب  دردا   وجه از طرا  یا ذ م  ی اضاف  -9،به شر   ارائه دهنده دردا    یرندهدذ   ی مانند هک شدن سا  يتیر داد موارد امن

 شده به حساب   یزوار یدر عودت وجوه اضاف یهمکار عدم -11ی و عدم رعای  الزامات ابالغی شر   شادرک در صوا رسيد ، به مشتر يد رس 

محدودی  یا قطع سرویس  

تمام دایانه های دذیرنده به  

 مدت سه ماه 

طع سرویس تمام دایانه های  محدودی  یا ق

 دذیرنده به مدت یک سال 
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