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 نام خدابـه            

  قرارداد پذيرش كارت
  

                          يندگينما/شعبه سيرئ                                         يآقاي ندگينما به ١٦٦٦ ثبت شماره و ١٦٠٣٤٤٤/٩٠) با مجوز به شماره ن پ م/عام(سهامي شيك سامان كيالكترون پرداخت شركت اين قرارداد بين

ــاني پ ناميده مي                                                                                                                              به نش ــِ ــو؛ و پذيرنده حقيقي/حقوقي، كه از اين پس در اين قرارداد س ــود از يك س ش
   كدملي/شـناسـه ملي                             صـادره از/ثبت شـده در                             به شـماره شـناسـنامه/كدثبتي ١٣متولد    /    /                          فرزند                                خانم/آقاي

                                                      دير شركتمالك فروشگاه/م                                                                تلفن منزل           

شاني ستي                                                                                                         به ن شگاه                كدپ كه طبق پروانه                        تلفن فرو

شماره سب  صنف ١٣مورخ      /     /                        ك شتغال دارد و از اين پس در اين قرارداد پذيرنده ناميده مي                           به فروش كاال/ارائه خدمات در  سوي ديگر، وا ستنداً به  شود از  م
  االجرا گرديد: قانون مدني منعقد و مفاد آن به شرح زير نسبت به طرفين آن الزم ١٠ماده 

 :موضوع قرارداد ) ١ماده  

صب، تحويل و آموزش و راه ست از ن ضوع اين قرارداد عبارت ِسپ در محل پذيرنده و در مقابل پذيرش كارتمو سط  ستگاه كارتخوان تو سط اندازي د هاي بانكي بجاي وجه نقد جهت خريد كاال يا خدمات تو
  پ. ي سِپذيرنده بر روي دستگاه كارتخوان منصوبه

 مدت قرارداد: ) ٢ماده 

شم سال  صب كارتخوان بوده و مدت اين قرارداد از تاريخ انعقاد آن يك  ساس مستندات ن صب كارتخوان و برا شروع اين قرارداد از زمان ن ست و درصورتي كه هيچتاريخ  يك از طرفين كتباً  سي ا
  هاي مشابه تمديد خواهد شد.خودكار براي مدتطور عدم تمايل خود بر تمديد اين قرارداد را اعالم نكرده باشد به

  تعهدات سِپ: ) ٣ماده 
ــت تعداد ... ٣-١ پ متعهد اس ــِ ــتگاه ........س ــتفاده از آن را به افراد مورد نظر پذيرنده آموزش داده و كارتخوان و تجهيزات جانبي آن را در محل يا محل... دس ــب نموده و نحوة اس هاي مورد نظر پذيرنده نص

  هاي مربوطه را در اختيار او قراردهد.ملدستورالع
ــورت مرتف ٣-٢ ــورت اِعالم بروز اختالل در عملكرد كارتخوان توسط پذيرنده، در اسرع وقت نسبت به رفع اختالل اقدام و درصـ ــزين عسِپ متعهد است درصـ ــالم جايگـ نشدن اِشكال، آن را با كارتخوان سـ

  نكردن آن با كارتخوان جديد مـدعي خسـارت نخـواهد شد.دليل تأخير در تعمير كارتخوان يا جايگزين نمـايد. پذيرنده به
ِسپ به آدرس  ٣-٣ سايت  شماره  www.sep.irوب  شتريان به  شبانه روزي ارتباط با م ست ٠٢١-٨٤٠٨٠و مركز  ساني و ثبت درخوا شتيباجهت اطالع ر شد و از زمان ني در اختيار پذيرنده ميهاي پ با

  گردد.ساعت خدمات پشتيباني حضوري ارائه مي ٤٨تماس پذيرنده با مركز تماس مشتريان سِپ، حداكثر طي مدت 
ِسپ، رسيد تراكنش كارتخوان، اطالعيه درج شده در سايت رسمي ارسال پيامك از شماره رسمي ،www.sep.irاطالع رساني در خصوص تغيير قوانين شامل وب سايت ِسپ به نشاني مراجع رسمي  ٤-٣

  باشد.اعالم شده با مهر و امضاي سِپ ميو نامه هاي رسمي  www.shaparak.irهاي سايت شاپرك به نشاني 
  تعهدات پذيرنده: ) ٤ماده 

 مي شود: پذيرنده متعهد

  نحوي كه براي خريدار قابل رؤيت باشد، با الصاق برچسب مربوطه اعالم نمايد.  موضوع پذيرش كارت را در محل فعاليت خود به ١ـ٤
كننـد رفتـار محترمانه داشـته وسيلة كارت خريد ميكه بهشوند، از دستگاه كارتخوان فروشگاه خود استفاده كند. همچنين پذيرنده متعهد مي شود با مشترياني فقط براي خريدهاي واقعي كه انجام مي ٤-٢

  كنند، بپرهيزد.پردازند و مشترياني كه با استفاده از كارت خريد ميباشـد و ضمـن ارائه راهنمايي هاي الزم، از هرگونه تبعيض بين مشترياني كه وجه نقد مي
  هستند، نحوة پذيرش كارت و استفاده از دستگاه را آموزش دهد.  به كاركنـان جديد خـود كه مسؤول دريافـت مبالغ از مشتري ٣ـ٤
ـه خدمـات، كارت كشيده و پس از اطم ٤ـ٤ ـان از انجام تراكنش موفق، امضاي دارنده كارت را بر روي براي مشترياني كه درخواست پرداخت مبلغ با دستگاه كارتخوان را دارند، قبل از تحـويل كاال يا ارائ ين

صادره ك سيد  شد) مير ضا دارنده كارت با شت كارت داراي ام ضا در حد متعارف (در مواردي كه پ سؤوليت ارتخوان اخذ كند. با تأييد و مطابقت ام ضه خدمات اقدام كرد و م سبت به تحويل كاال يا عر توان ن
  قصور در اين امر با پذيرنده است.

  ن، در اسرع وقت به مركز تماس سِپ (بر اساس برچسب پشتيباني نصب شده بر روي كارتخوان) موضوع را اعالم نمايد. درصورت اختالل جدي در عملكرد كارتخوان بدون استفاده از آ ٥ـ٤
  .ن شاپرك خواهد بودقرارداد و رعايت قواني در صورت مفقود شدن كارتخوان موضوع را سريعًا از طريق تلفن مركز ارتباط با مشتريان به سپ اطالع دهد و ارائه همكاري منوط به بازبيني ٦ -٤
 ِسپ به رسمي صورت به راموضوع ي) حقوق اشخاصي برا رسمي روزنامه مندرجات رييتغ جمله از( كسب، محل و خوديي شناسا جهت ِسپ به شده ارائه اطالعات ريسا اي و صنف در رييتغ صورتدر ٧-٤

  نموده و مستندات مرتبط را در اختيار ايشان قرار دهد. اعالم
  هاي كارتخوان،كارت و معرفي نامه آنان را رويت نموده و پس از احراز هويت فرد، اجازه ارائه خدمات دهد.هنگام مراجعه نمايندگان سِپ جهت ارائه هرگونه خدمات براي دستگاه ٤-٨
 رمز ثبت تنها و نموده كارتخواني رو بر) ژ، پرداخت قبض و سرويس هاي خاص و ...شار ،موجودي د،يخر( خدمت نوع انتخاب و كارت دنيكش به اقدام فروشگاه در مستقر عواملاز طريق  اي و شخصا ٤-٩

  .دينما واگذاري مشتر به را كارت
 و رمز ورود از قبل( ديخر بابت شــده ثبت مبلغ از و كرده وارد را خود رمز ممكن پوشــش حداكثر با وي راحت به بتواند كارت دارنده كه دهد قراري محل در را كارتخوان (و ســاير ابزارهاي ورود رمز) ١٠-٤ 

 . در اين مكان نبايد صفحه كليد دستگاه ورود رمز توسط دوربين مانيتور شود.دينما حاصل نانياطم) تراكنش ارسال

صورت نياز به جمع آوري ١١-٤  سيار اطالع رساني نمايد. در  صورتي كه پذيرنده در در مورد جابجايي و تغيير مكان دستگاه كارتخوان اعم از ثابت و  ِسپ حق جمع آوري دستگاه كارتخوان را دارد. در  تنها 
 جهت استفاده هاي آتي را دارد.مورد جابجايي و جمع آوري اطالع رساني ننمايد، سِپ حق قطع خدمات پرداخت الكترونيك به صورت يكطرفه و جمع آوري كارتخوان و ثبت سوابق 

سيد را تأييد و از ٤-١٢ صالت ر صل نمايد. دريافت  صحت ا شود. همچنين دريافت آن اطمينان حا ضمين مي  سيد تراكنش موفق از كارتخوان به معني انجام تراكنش بوده و پرداخت وجه آن به پذيرنده ت ر
ستگاه كارتخوان به معني عدم انجام تراكنش مي سيد تراكنش ناموفق از د شر شده با سر  ساب دارنده كارت ك شد و چنانچه پول از ح سارت با ست. خ شده ا ضمين  د، عودت مبلغ مورد نظر به دارنده كارت ت

 احتمالي ناشي از عدم كنترل اصالت و صحت رسيد بر عهده پذيرنده خواهد بود.

و در صورت هر گونه مورد مشكوك،  اقدام نمايد بر روي كارتتطابق كارت ملي با نام درج شده نسبت به شناسايي هويت دارنده كارت و  ، حتما ميليون ريال) ٣٥٠(بيش از براي خريدهاي با مبالغ باال ٤-١٣
  .مورد را سريعا به مركز ارتباط با مشتريان سپ اطالع دهد

شتيبان  ١٤-٤ ساب و ... را به پ صل به ح ساب خود، اطالعات كارت مت شخاص ثالث اربه هيچ عنوان اطالعات محرمانه خود مانند رمز عبور به كارتخوان، اطالعات ح صورت نياز به و يا ا احراز ائه نكند و در 
  اقدام نمايد. ٠٢١-٨٤٠٨٠هويت پشتيبان از طريق مركز ارتباط با مشتريان به شماره 

  براي نصب كارتخوان، مدارك مثبته جهت احراز هويت و اهليت تجاري بر اساس ضوابط سِپ ارائه نمايد. ٤-١٥

 شماره قرارداد:               
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بر  يمنياصول ا يتاز عدم رعا يناش يها مسؤوليت يو تمام يدنما يتآن رعا يجانب يلوزه كسب و كار خود را هنگام استفاده از كارتخوان و وساشده در ح يينتع يو استانداردها يمنياصول ا تمامي ٤-١٦
 .باشد يم پذيرندهعهده 

  پشتيبانان شركت اعالم نمايد.و يا ) ٨٤٠٨٠-٠٢١ (درصورت مشاهده هرگونه مورد مشكوك و يا خاص، مراتب را به مركز ارتباط با مشتريان  ١٧ـ٤
  ت.مسؤوليت اجراي قوانين و مقررات حمايت از مصرف كننده و حل هرگونه اختالف با دارنده كارت در ارتباط با فروش كاال به عهده پذيرنده اس ١٨ـ٤
شرايطي فراهم آورد تا دارندة كارت بتواند رمزكار ١٩-٤ ضوع مهم، بمنظور رعايت محرمانگي رمزكارت، پذيرنده بايد  صورت عدم رعايت اين مو ستگاه نمايد. در سي رويت كند، وارد د ت خود را بدون اينكه ك

  پذيرنده كارت مسؤول هرگونه سوء استفاده احتمالي، منتسب به وي يا كاركنان تحت امر او شناخته خواهد شد. 
  راري ارتباط با مركز خدمات كارت و كارتخوان سِپ به عهده پذيرنده است.تأمين خط يا خطوط تلفن و برق مورد نياز جهت استفاده از كارتخوان و برق ٢٠ـ٤

به غير يا انتقال آن (دستگاه كارتخوان) به مجاز به انتقال موضوع اين قراردادو  درحوزه فروش كاال ويا خدمات مندرج در قرارداد مورد استفاده قراردادهفاٌ جهت بهره برداري ابزار پذيرش را صرپذيرنده  ٤-٢١
  محل ديگر مربوط به خود نيست مگر اينكه از قبل موافقت كتبي سِپ را اخذ نموده باشد.

  درصورت عدم استفاده پذيرنده از كارتخوان، سِپ مجاز به جمع آوري كارتخوان و فسخ قرارداد با آن پذيرنده است.٢٢-٤
شود اگر كارتخوان در طول مدت قرارداد مفقود يا سرقت شود، . پذيرنده متعهد مينمايدفت و رسيد تحويل (فرم نصب) را امضاء ميطور اماني از ِسپ درياپذيرنده دستگاه كارتخوان را صحيح و سالم به٢٣-٤

سارت به قيمت  ساني نموده و موظف به جبران خ سپ اطالع ر شود، به  سارتي ايجاد  سد و يا به علت عدم رعايت تعهدات، خ سيب فيزيكي بر شد. روز كارتخوان(ثبه آن آ سپ مي با سيار) و اعالمي  ابت و 
 باشد.تريان بدحساب ميدرصورت عدم پرداخت خسارت توسط پذيرنده، سِپ مجاز به اعالم اطالعات پذيرنده به نهادهاي قانوني و شاپرك جهت ثبت در بانك اطالعاتي مش

شتباه به چنانچه٢٤-٤ صورتي وجه ا ضاف ب ساب بهي ا شت به مجاز رندهيپذ شود، زيوار رندهيپذ ح ضافي زيوار وجه بردا شخ صورت در ديبا و نبودهي ا  صورت در. دهد اطالع ِسپ به اًعيسر را مراتب ص،يت
وجه واريزي كه به صورت اشتباه به حساب پذيرنده واريز شده است در يد وي امانت بوده و در صورت استفاده  .دينما نيمأت را مربوطه وجه ساعت ٧٢ ظرف حداكثر شوديم متعهد رندهيپذ ،يسهو برداشت

 از آن عالوه بر الزام بر استرداد آن، استفاده كننده مرتكب بزه خيانت در امانت شده است. مطالبه سِپ از لحظه واريز مفروض خواهد بود.

  .پذيرنده بايد قبل از استفاده از دستگاه رمز اوليه آن را تغيير دهد. مسؤوليت تمامي عواقب عدم تغيير رمز، بر عهده پذيرنده خواهد بود ٢٥ـ٤
ــاس نوع پذيرنده وجود دارد. پذيرند ٤-٢٦ ــرويس پرداخت و خيريه و ...) بر روي كارتخوان براس ــارژ، قبض، موجودي، س ــرويس هاي متنوعي (خريد، ش ــت در هنگام راه اندازي كارتخوان و يا س ه مي بايس

صورت وجود هر گونه اب ست كارتخوان را كنترل و در  ستگاه كارتخوان منوي فهر سرويس هاي فعال بر روي د سخه به منظور آگاهي از  ساني ن شتريان (بروزر ) و يا به ٠٢١-٨٤٠٨٠هام با مركز ارتباط با م
 هنگام مراجعه پشتيبان مطرح نمايد.

ساب در بانك مربوط به د ٢٧-٤ سبت به افتتاح ح سامان تفويض اختيار و اعطاي وكالت بدون حق رجوع نمود تا ن شركت پرداخت الكترونيك  شده اقدام پذيرنده به  ستگاه كارتخوان با مدارك هويتي ارائه 
  نجام رساند.نمايد و نسبت به دريافت كارت و دفترچه حساب و تحويل آن به پذيرنده اقدامات الزم را به ا

كه با علم  حادث شود بر عهده پذيرنده خواهد بود. پذيرنده اعالم نمود مادامياثر عدم رعايت موارد اعالمي فوق را عمل نموده و هرگونه مسؤوليتي كه در پذيرنده متعهد مي شود تمامي موارد اعالمي  ٢٨-٤
باشد و اين قوانين چه در قرارداد اصلي ذكر شده باشد و چه در آينده وضع شود جزء الينفك قرارداد بوده و ه رعايت قوانين و مقررات شاپرك مينمايد، ملزم بو آگاهي كامل از دستگاه كارتخوان استفاده مي

شركت خواهد بود.تبعيت از آن براي طرفين الزامي  شاهده بهره برداري از پايانه هاي فروش جهت انجام اعمال مجرمانه ،  صورت م سبت به توقف ارائه خدمات سپ  همچنين در سا ن شاپرك مي توانند را ويا 
ساني نمايند صالح اطالع ر سپس مراتب را به مراجع ذي سمي  . پرداخت به پذيرنده مذكور اقدام نموده و  ساني و ابالغ قوانين و مقررات از طريق مراجع ر شده در اين قرارداد خواهد بود و عذر اطالع ر تعيين 

 باشد.نمي عدم اطالع، پذيرفته

  تسويه حساب با پذيرنده وكارمزد سِپ ) ٥ماده 
پ به ازاي ارائه خدمات پرداخت، طبق ضــوابط بانك مركزي و شــاپرك از وجه هر تراكنش خريد، مبلغي را به عنوان كارمزد كســر مي ١-٥ نمايد و باقيماندة آن را براي خريدهاي انجام شــده به حســاب ســِ

  واريز خواهد كرد. درصد كارمزد مذكور براساس قوانين بانك مركزي و شركت شاپرك است.شده توسط پذيرنده معرفي
شماره .......................................................................... به نام ........................ ٥-٢ ساب  صل از فروش با كارت مشعبه .................. .......... نزد بانك ......................................پذيرنده ح عرفي نمود. .... را جهت واريز وجوه حا

  باشد.مي                                  شباي معادل حساب تسويه

  آن روز منوط به رفع مغايرت خواهد بود. شده، واريز وجوه حاصل از فروشهاي انجامدر صورت بروز هرگونه مغايرت در مبلغ يا تعداد فروش ٣ـ٥
رفع اشتباه و برگشت ا انجام هرگونه تشريفاتي نسبت به موقع مجاز و مختار است رأساً و بدون نياز به اخذ مجوز يحساب پذيرنده واريز شود، ِسپ در هر عنوان وجوهي به طور اشتباه بهچنانچه تحت هر ٤-٥

اصله پس از اعالم كتبي ذيرنده حق سلب اين مجوز را تا انتهاي اين قرارداد از خود ساقط و درصورت عدم وجود وجه واريز شده در حساب پذيرنده وي متعهد است بالفوجوه از حساب پذيرنده اقدام نمايد. پ
  بي سِپ، پذيرنده ملزم به پرداخت خسارت تأخير تأديه طبق ضوابط بانكي خواهد بود.صورت از تاريخ اعالم كتسِپ نسبت به عودت و مسترد نمودن وجه به اشتباه واريز شده، به سِپ اقدام نمايد. در غير اين

شده وجوه تراكنش ٥-٥ صورت روزانه به حساب معرفي  شاپرك تعيين مي پذيرندهها به  ساس قوانين بانك مركزي و  سويه برا ضعيت ت شد. و ِسپ مجاز به تغيير واريز خواهد  صورت تغيير قوانين،  گردد و در
  ت تسويه براساس قوانين ابالغي جديد است.وضعي

  هاي بعدي به حساب پذيرنده واريز خواهد شد.ها در نوبتها، وجوه حاصل از تراكنشدر صورت تأخير در واريز وجوه در يكي از نوبت ٦ـ٥
ضافي بابت تأمين هزينه كارمزد پرداختي خود از دارن ٧-٥ سبه ميده كارت نميپذيرنده به هيچ عنوان مجاز به دريافت مبلغ ا شاپرك محا شد و كليه كارمزدها طبق مقررات  صورت با ست در شود. بديهي ا

 تغيير جداول كارمزدي از سوي شاپرك، پذيرنده حق اعتراضي نخواهد داشت.

  گردد. ه واريز نمي و ... به حساب پذيرندمبالغ تراكنش هاي انجام شده با سرويس هاي خاص كارتخوان مانند پرداخت شارژ، قبض، خيريه  ٨ـ ٥
  فسخ قرارداد  ) ٦ماده 

پ نيز نســبت به تواند با اعالم كتبي قبلي يك ماهه به طرف مقابل، به قرارداد خاتمه دهد. در اين صــورت پذيرندة كارت مكلف خواهد بود كارتخوان را به ســِ هر يك از طرفين مي ١-٦ پ مســترد نمايد. ســِ
  خواهد نمود.حساب با پذيرندة كارت اقدام تسويه

شركت ٢-٦ ساير  سوي پذيرنده، دريافت خدمات از  سخ قرارداد از  صورت ف شاپرك در اين ارائه دهنده خدمات پرداخت الكترونيكهاي در ساب كامل اين قرارداد منعقده و تاييد  سويه ح صوص منوط به ت خ
  دهد.قرار مي ارائه دهنده خدمات پرداخت الكترونيكهاي اين اطالعات را در اختيار شركت باشد، كه با ايجاد پايگاه اطالعاتي پذيرندگان، شاپرك امكان استفاده ازمي

م به فسخ ، بانك يا دارندگان كارت، به طور يك طرفه اقداِسپ حق و اختيار دارد درصورت عدم رعايت و اجراي تعهدات توسط پذيرنده و نيز عدم جبران خسارت وارده احتمالي از ناحيه پذيرنده به سِپ ٦-٣
  قرارداد نمايد و از محل تضامين پذيرنده يا ساير طرق، نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نمايد.

شاپرك  ٦-٤ سپ شركت  شكوك وغيرمتعارف در تراكنش هريك از پذيرنيا  صورت مواجهه با الگوهاي م صورت پذيرفته، در شمند تبادالت  ستمر و هو صد م ضمن ر سبت مجاز خواهد بود  به تعليق دگان، ن
  نمايد. دستگاه كارتخوان تاموعد اتمام بررسي وحصول اطمينان از صحت و انطباق عملكرد با الزامات و مقررات شبكه پرداخت الكترونيك كشور، اقدام

  نشاني طرفين قرارداد ) ٧ماده 
منزلة ابالغ رسمي و قانوني است. طرفين موظفند درصورت هرگونه تغيير در نشاني خود مراتب هاي مذكور بهنشانيباشد و هرگونه مكاتبه با نشاني طرفين قرارداد به ترتيب مندرج در ابتداي اين قرارداد مي

  را ظرف يك هفته به اطالع طرف ديگر برسانند.
  نسخ قرارداد ) ٨ماده 

  .ماده و دو نسخه كه هر دو حكم واحد دارند تنظيم، امضا و مبادله شد ٨اين قرارداد در 


