
 

   فروش پایانه پذیرندگی قرارداد  

 

 

 شماره سریال و قرارداد: .......................
 تاریخ قرارداد: ........./........./.........

   
      

             

 ماده 1( طرفین قرارداد         

به نمایندگی از شرکت رایانه خدمات امید دارای  14147488814و شناسه ملی  81111114182144کد اقتصادی  784842این قرارداد فی مابین شرکت رایانه خدمات امید )سهامی خاص( به شماره ثبت 
ه موجب روزنامه به شماره ثبت/ پروانه فعالیت  ب...................یده می شود از یک طرف و شرکت/واحد تجاری نام« شرکت»مجوز رسمی از شرکت شاپرک بر اساس مدت اعتبار اعلام شده که از این پس به اختصار 

ز که ا ..............................و شماره شناسنامه  .............................با کد ملی ......................... ............به نمایندگی آقا/خانم  ..................................... با موضوع فعالیت ................... مورخ  ..................رسمی/ جواز کسب شماره 
نامیده می شود، از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد می گردد.« پذیرنده»این پس   

 ماده 7( موضوع قرارداد         

انجام تراکنش های الکترونیکی، مطابق با ضوابط و مقررات اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شاپرک.ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی و   

 ماده 3( مدت قرارداد         

یک از طرفین تقاضای فسخ آن را نداشته باشند، جاری خواهد بود.این قرارداد از تاریخ انعقاد، مادامی که هیچ  

 ماده 8( اطلاعات حساب         

را به عنوان حساب متصل به پایانه فروش معرفی می نماید. ......................... نزد شعبه ............................پذیرنده شماره حساب   

 ماده 1( کارمزدها و تسویهحساب         

مرکزی جمهوری اسلامی ایران کارمزد پذیرنده از وجوه واریزی به حساب پذیرنده کسر می گردد.( بر اساس دستورالعمل ها و مصوبات شرکت شاپرک و بانک 1-1  

رفتن فایل واریزی گ ته به بانک پذیرنده می باشد و در صورت قرار( کلیه وجوه حاصل از فروش، در سیکل های پایا به حساب پذیرنده واریز خواهد گردید. لازم به ذکر است که واریز وجوه از این طریق، وابس7-1
ساعت فایل مربوطه وارد روند پیگیری و رفع مغایرت می گردد. 84در روند رفع مغایرت، پس از   

اعلام شده که از سوی  ره حسابخوان به سوئیچ بانک منتقل نماید پس از کسر کارمزدهای مرتبط، به شما( کلیه مبالغ ناشی از معاملاتی که پذیرنده بر اساس این قرارداد به صورت صحیح از طریق کارت3-1
می باشد. حساب با پذیرندگان طبق سیکل واریزی در بروشور می باشد و واریز وجوه پایایی وابسته به پایای بانک پذیرندهحساب معرفی شده منتقل می گردد و تسویهپذیرنده برای تسویه  

صلاح مجاز هستند مجاز به برداشت وجه واریزی اضافی نبوده و باید در صورت تشخیص مراتب را به شرکت اطلاع دهد و همچنین مراجع ذی( چنانچه به اشتباه وجهی به حساب پذیرنده واریز شود، پذیرنده 8-1
ساعت وجه مربوطه را تأمین کند. شرکت  27کثر گردد ظرف حدارأسا و بدون انجام هیچ تشریفاتی در رفع اشتباه و برگشت وجوه از حساب پذیرنده اقدام کنند و در صورت برداشت سهوی، پذیرنده متعهد می 

ه است.ادعا در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمودرایانه خدمات امید محق است نسبت به اقامه دعوی به طرفیت پذیرنده نزد محاکم صالحه قضایی اقدام نماید. پذیرنده طرح هرگونه اعتراض و   

ابق با جدول افزوده به پذیرنده مطبه می شود و در صورت تغییر جدول کارمزدی از سوی شاپرک پذیرنده حق اعتراض نخواهد داشت، کارمزد ارائه خدمات ارزش( کلیه کارمزدها طبق مقررات شاپرک محاس1-1
 ذیل از مبلغ تراکنش کسر می گردد:

   ردیف خدمت شرح کارمزد مبلغ  

       

       

       

             
 ماده 1( تعهدات شرکت         

 شرکت متعهد می گردد:

کارگیری و استفاده از دستگاه را به پذیرنده آموزش دهد.( پس از امضای قرارداد، پایانه فروش و تجهیزات جانبی آن را به صورت امانت در مکان مورد توافق نصب نموده و طریقه به1-1  

دار باشد.مصرفی پایانه فروش را عهده افزاری و سخت افزاری و تأمین ملزومات( پشتیبانی نرم7-1  

ساعت کاری پس از اعلام پذیرنده، اشکال حادث شده را مرتفع نماید  78( در صورت اختلال در عملکرد و یا خرابی پایانه فروش که ناشی از استفاده نادرست پذیرنده از پایانه فروش نباشد، حداکثر ظرف 3-1
پایانه فروش معیوب اقدام نماید.و در صورت نیاز، نسبت به تعویض   

ها و سایر خدمات، از طریق الصاق های پذیرندگان، مشاهده ریزتراکنش، شماره تلفن مرکز تماس و آدرس پایگاه اینترنتی خود را به منظور رسیدگی به درخواست Help Desk( ضمن ارائه خدمات 8-1
 برچسب بر روی پایانه فروش و یا طرق دیگر به پذیرنده اعلام نماید.

بت سوابق آن در پایگاه طرفه و جمع آوری پایانه فروش و ثوی را به شرکت شاپرک معرفی و نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیکی به صورت یک ( در صورت تشخیص پذیرنده به عنوان پذیرنده خاطی،1-1
های شرکت شاپرک اقدام نماید.داده  

جزء لاینفک این  د را به عنوان الحاقیه قرارداد در نظر گرفته و به پذیرنده اعلام نماید. این تغییرات( در صورت ایجاد هرگونه تغییر در ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شاپرک، موار1-1
ها خواهند بود.قرارداد محسوب شده و طرفین موظف به اجرای آن  

             

 نام و نام خانوادگی پذیرنده: 

 تاریخ، مهر و امضاء
 شرکت رایانه خدمات امید )سهامی خاص( 

 تاریخ، مهر و امضاء
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اقدام نماید. رسانی به پذیرندگاندسترس پذیرنده قرار دهد و در صورت بروز هرگونه مشکل و اختلال در ارائه خدمات، نسبت به اطلاع روز، درساعت شبانه 78( خدمات مربوطه را در طول هفت روز هفته و 2-1   

( شرکت متعهد است در صورت ارائه پرفراژ موفق دستگاه نسبت به واریز وجه به حساب پذیرنده اقدام نماید.4-1  

 ماده 2( تعهدات پذیرنده        

 پذیرنده متعهد می گردد: 
کت گردد، جبران خسارت باشد. لذا در صورتی که به واسطه قصور پذیرنده، خسارتی متوجه شر( پایانه فروش به صورت امانی در اختیار پذیرنده قرار گرفته است و پذیرنده موظف به نگهداری و حفظ آن می1-2

ه نسبت به جبران طرفه اقدام به فسخ قرارداد نموده و از محل وثایق و تضامین پذیرندباشد به طور یکخسارت وارده از ناحیه پذیرنده، شرکت محق می باشد. و در صورت عدم جبرانوارده به عهده پذیرنده می
 خسارت وارده اقدام نماید.

ساعت به شرکت اعلام نموده و در صورت  84امی و یا آتش نشانی، مراتب را حداکثر ظرف مدت : در صورت سرقت و یا آتش سوزی پایانه فروش، پذیرنده موظف است ضمن ارائه گزارش به نیروی انتظ1تبصره 
 پیدا نشدن پایانه، پذیرنده ملزم به جبران خسارت وارده به شرکت خواهد بود.

ضایی ل موجودی حساب یا اعتبار وی، بدون نیاز به هرگونه دعوی و مراجعه به مراجع قدهد تا معادل خسارت وارده را از مح: پذیرنده به بانک عامل خود به طور غیرقابل برگشت حق و اختیار می7تبصره 
 رأساً برداشت و استیفا نماید.

گونه وجه اضافی از خریدار دریافت ننماید که در غیر این صورت با وی به عنوان پذیرنده خاطی برخورد خواهد شد.( بابت پرداخت از طریق پایانه فروش، هیچ7-2  

ها اقدام نماید.آن نمایند، ضمن دریافت کارت شناسایی، نسبت به احراز هویتای مراجعه میهای دورهدر مواقعی که پرسنل شرکت و یا بازرسان شاپرک به منظور ارائه خدمات پشتیبانی و یا بازرسی( 3-2  

واهد نتقال و یا واگذاری پایانه فروش را به غیر نخواهد داشت و مسئولیت استفاده از آن توسط سایرین به عهده وی خمورد استفاده قرار دهد و حق ا 17( پایانه فروش را صرفا در آدرس مندرج در ماده 8-2
 بود.

ماید.آوری و لغو قرارداد مربوطه اقدام ن: شرکت مجاز است به صلاحدید خود نسبت به انتقال پایانه فروش به آدرس جدید اعلام شده از سوی پذیرنده و یا جمع3تبصره   

کارت و ... را تقبل نماید.های برقراری ارتباط پایانه فروش با مرکز شامل: هزینه برق مصرفی، اتصال به خطوط تلفن شهری، اینترنت، سیم( پرداخت کلیه هزینه1-2  

یل دهد.را شخصاً تکمیل نموده و پس از مهر و امضاء به نماینده شرکت تحو« تأیید نصب و تحویل پایانه فروش»( فرم 1-2  

ام نماید.باشد و در صورت تغییر هر یک از مشخصات، مراتب را ظرف مدت یک هفته کتباً به بانک و شرکت اعلهای آن منتسب به وی می( تمامی اطلاعات مندرج در قرارداد امضاء شده و پیوست2-2  

تواند نسبت به ینان میگردد و پذیرنده پس از دریافت رسید تراکنش موفق با اطمرداخت وجه آن به پذیرنده تضمین می( دریافت رسید )تراکنش موفق( از پایانه فروش به معنی انجام تراکنش بوده و پ4-2
بلغ مورد نظر به شده باشد، عودت مباشد و چنانچه پول از حساب دارنده کارت کسر بقیه مراحل کار اقدام نماید و در صورت دریافت رسید )تراکنش ناموفق( از پایانه فروش به معنی عدم انجام تراکنش می

های پیگیری پایانه فروش را تا زمان اطمینان از واریز وجه نزد خود نگه دارد.دارنده کارت تسویه شده است و تمامی رسیدها و شماره  

باشد.خود نگهداری نموده و در زمان نیاز موظف به ارائه آن به شرکت می: در صورت وجود مغایرت در مبالغ خرید، ملاک تسویه، تأییدیه انجام معامله خواهد بود که پذیرنده نزد 8تبصره   

گردد رسید حاصل از انجام تراکنش را حتی در شرایطی که وجه به حساب پذیرنده واریز نشده است را به خریدار تحویل دهد.( پذیرنده متعهد می8-2  

به شرکت اعلام نماید.( هرگونه اختلال در کارکرد پایانه فروش را در اسرع وقت 14-2  

ین صفحه کلید ت شده بابت خرید اطمینان حاصل نماید و همچن( پایانه فروش را در محلی قرار دهد که خریدار بتواند به راحتی و با حداکثر ضریب اطمینان ممکن، رمز خود را وارد نموده و از مبلغ ثب11-2
 پایانه فروش نباید توسط دوربین قابل رؤیت باشد.

های فروش ان از پایانههای لازم را ارائه نموده و نظارت کافی بر روی عملکرد کارکنان خود داشته باشند. عواقب هرگونه سوءاستفاده کارکنهای فروش دسترسی دارند، آموزشبه کارکنان خود که به پایانه( 17-2
 بر عهده پذیرنده خواهد بود.

ر عهده پذیرنده ها بسازی از طریق پایانه فروش پرهیز نمایند. در صورت هرگونه اهمال، کلیه مسئولیتاده نماید و از انجام هرگونه معامله صوری و شبیه( از پایانه فروش فقط برای خدمات مجاز استف13-2
باشد.می  

گونه عواقب ناشی ای نسبت به تغییر رمز ورود اقدام نماید. در صورت عدم تغییر رمز، هر( پس از دریافت دستگاه پایانه، رمز اولیه ورود به پایانه فروش را تغییر دهد، همچنین لازم است به صورت دوره18-2
 از آن بر عهده پذیرنده خواهد بود.

( به منظور ایجاد امنیت و نظارت بیشتر بر عملکرد پرسنل پشتیبان نکات زیر را مد نظر قرار دهد:11-2  

 * ابتدا کارت شناسایی پشتیبان را ملاحظه نماید. 

رایانه خدمات امید  ایی صادر شده از سوی شرکتپذیرنده موظف است پیش از اجازه هرگونه دسترسی به پایانه فروش و یا اعمال تغییرات بر روی پایانه، شخص پشتیبان را از طریق کارت شناس *
ید.درج گردیده است، احراز هویت نما 17و نیز تماس با مرکز تماس آن شرکت که اطلاعات آن در ماده   

باشد.* پشتیبان مجاز به دریافت وجه در قبال ارائه خدمات به پذیرنده نمی  

 

از تحویل کالا  داری نماید. جبران خسارت ناشی: پذیرنده مکلف است در صورت عدم چاپ رسید یا موفق نبودن تراکنش از تحویل کالا به مشتری تحت هر شرایطی )حتی واریز به حساب خود( خود1تبصره  
شتری و عدم دریافت وجه صرفاً به عهده پذیرنده خواهد بود.به م  

باشد.( مسئولیت هرگونه اختلاف حساب بین دارنده کارت و پذیرنده در ارتباط با فروش کالا یا ارائه خدمات بر عهده پذیرنده می11-2  

، اطلاعات تماس، م شده به شرکت رایانه خدمات امید از قبیل تغییر مندرجات روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقیباشد در صورت تغییر در صنف و یا هرگونه اطلاعات کلیدی اعلا( پذیرنده متعهد می12-2
 تغییر مجوز کسب و ... پس از کسب مجوزهای مربوطه، مراتب را به این شرکت اعلام نماید.

ه شما ارائه نشده باشد از باشد. در صورتی که بروشور آموزشی و یا جدول تخلفات پذیرندگان توسط پشتیبان بزامی می( رعایت نکات ایمنی در بروشور و جدول تخلفات پذیرندگان ارائه شده به شما ال14-2
 تحویل و امضاء قرارداد پذیرندگی پایانه فروش خودداری نمایید.

( پذیرنده دستگاه حق ندارد رمز کارت را از خریدار درخواست نماید.18-2  

اشد در قبال خریدهایی با مبالغ بالا مدارک شناسایی خریدار را رؤیت نموده و با کارت خرید تطبیق دهد.ب( پذیرنده متعهد می74-2  

کت رایانه خدمات توسط شر های بانک مرکزی و شرکت شاپرک که( پذیرنده با امضای این قرارداد موافقت نمود که در صورت رعایت نکردن هرکدام از قوانین و الزامات مندرج در قرارداد و یا دستورالعمل71-2
ر هنگام نصب پایانه گردد و پذیرنده موظف است آن را دشود. این لیست به همراه بروشور آموزشی به پذیرنده ارائه میگردد منجر به ورود نام پذیرنده در لیست سیاه پذیرندگان میامید به ایشان ابلاغ می

 فروشگاهی از پشتیبان درخواست نماید.
ر ارائه نکند.ان و یا اشخاص ثالث دیگگردد به هیچ عنوان اطلاعات محرمانه خود مانند رمز ورود به پایانه، اطلاعات حساب خود، اطلاعات کارت متصل به حساب و ... را به پشتیبده متعهد می( پذیرن77-2  
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د به عهده پذیرنده از اصالت رسید تراکنش خرید از پایانه فروش خود اطمینان حاصل نماید و مسئولیت عدم توجه به اصالت رسی ( پذیرنده موظف است نظارت لازم به پایانه فروش را داشته باشد تا73-2 
باشد.می  

( سطوح اختیارات پشتیبان:78-2  

سازی پایانه فروششخصی -8افزار بروزرسانی نسخ نرم -3آوری دستگاه در قبال ارائه رسید به پذیرنده جمع -7های تست ارسال تراکنش -1  

محل مناسب خواهد  آوری دستگاه و توزیع درباشد و در صورت تشخیص شرکت در خصوص غیرفعال بودن پایانه فروش، شرکت محق به جمعسازی پایانه فروش می( پذیرنده متعهد به استفاده و فعال71-2
 بود.
باشد.عهد به اجرای موارد میآور دارد و پذیرنده متهای واصله جنبه الزام( اطلاعیه71-2  ماده 4( فورس ماژور         

ای طرفین قرارداد الزامی است.رعایت مقررات راجع به فورس ماژور و قوه قهریه در صورت وقوع، بر اساس تعریف و مفهوم آن به موجب قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران بر   

خواهد بود. : تشخیص وقوع قوه قهریه به عهده دادگاه1تبصره   

 ماده 8( فسخ قرارداد  

پذیرنده، نسبت به  ظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام( در صورتی که پذیرنده به هر دلیل تمایل به ادامه همکاری با شرکت نداشته باشد، باید مراتب را کتباً به شرکت اعلام نموده و شرکت مو1-8 
آوری دستگاه  پایانه فروش را دارد.طرف قرارداد حق جمعفسخ قرارداد اقدام نماید و تنها شرکت   

طرفه اقدام به فسخ قرارداد و تأمین خسارت وارده از محل وثایق و تضامین پذیرنده نماید.( شرکت محق است در صورت عدم جبران خسارت وارده از ناحیه پذیرنده، به طور یک7-8  

همکاری میسر نباشد، شرکت مجاز به فسخ قرارداد بوده و پذیرنده در این خصوص حق اعتراض نخواهد داشت. ( چنانچه به هر دلیل حسب تشخیص شرکت، ادامه3-8  

باشد.الاجرا میحساب نهایی طرفین، کلیه مفاد این قرارداد لازمآوری پایانه فروش و تسویه: تا زمان جمع2تبصره   

اپرک در این حساب کامل قرارداد حاضر و تأیید شهای ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی منوط به تسویهریافت خدمات از سایر شرکت: در صورت درخواست فسخ قرارداد از سوی پذیرنده، د4تبصره 
 خصوص است.

 ماده 14( حل اختلاف        

ار باشد، مراتب مورد عملیات موضوع قرارداد و یا تفسیر و تعبیر هر یک از بندهای مفاد قرارداد  و شرایط کدر صورت بروز هرگونه اختلاف در انجام تعهدات بین شرکت و پذیرنده، اعم از اینکه مربوط به اجرای  
باشد.الاجرا میاختلاف به محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران ارجاع شده و حکم دادگاه برای طرفین لازم  

 ماده 11( پیوستها        

اد محسوب خواهد گردد، به عنوان پیوست و جزء لاینفک قراردها و اسناد و مدارکی که بر اساس این قرارداد از طرف شرکت ارسال و ابلاغ میبه متن قرارداد، تمامی اعلامیهعلاوه بر پیوست )های( الصاق شده  
 شد.

 ماده 17( اقامتگاه طرفین        

scofofni.nf.siپست الکترونیکی:  83181444تلفن مرکز تماس  1114412211کد پستی:  11شمالی پلاک آدرس و کد پستی شرکت: تهران، بزرگراه حقانی بین مدرس و دیدار    

:پذیرندهآدرس و کد پستی   

گردد.های فوق ملاک اعلام و ابلاغ تلقی می: جهت ابلاغ اوراق، مستندات و مکاتبات، نشانی8تبصره   

رسانی خواهد گردید.ر سایت اینترنتی شرکت اطلاع: هرگونه تغییر در آدرس شرکت از طریق اعلام د14تبصره   

: هرگونه تغییر در آدرس پذیرنده، کتباً به اطلاع شرکت خواهد رسید.11تبصره   

 ماده 13( کلیات        

باشند.و طرفین قرارداد ملزم به اجرای آن می ( هرگونه تغییر و یا اصلاح در مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شاپرک، بر مفاد قرارداد حاضر رجحان داشته1-13   

ده است ضاء مبادله گردیوهفت بند و یازده تبصره و و سایر مدارک حسب شرایط در دو نسخه تماماً به رؤیت پذیرنده در کمال آگاهی و اراده کامل رسیده و پس از امماده، چهل 13( قرارداد حاضر در 7-13
م واحد است.و تمام نسخ از حیث اعتبار در حک  

 scofofni.nf.siپست الکترونیکی  -3 1211پیام کوتاه  -7 83181444مرکز تماس  -1های ارتباطی شرکت رایانه خدمات امید با پذیرندگان جهت مطلع نمودن از رخدادها از طریق: ( روش3-13
باشد.می  

های ارتباطی مراتب را به مرکز تماس اعلام کند.ر صورت تغییر شماره تماسرسانی برخی از رخدادها پذیرنده موظف است د( با توجه به لزوم اطلاع8-13  

رمیان بگذارد.باشد و در صورت تعویض دستگاه نیز مراتب را با مرکز تماس شرکت د( در صورت مراجعه پشتیبان پس از نصب دستگاه به هر دلیل پذیرنده موظف به احراز هویت پشتیبان می1-13  
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