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 قرارداد پذیرش خدمات پرداخت اینترنتي     
 

و  411146548873کد اقتصادی  ، 10861533067شناسه ملي  ،1666شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش )سپ سهامي عام( به شماره ثبت بین  این قرارداد

گونه ارتباط: تهران م ونک و نشاني دفتر مرکزی جهت هر 217د واح 2طبقهبه نشاني ثبتي کیش، میدان سنایي ساختمان بیست،  شاپرک، 99ص/ /5256مجوز شماره 

و  -------------شماره ثبت  -------------------- شرکت فروشگاه/و  نامیده مي شود "سپ" که از این پس در این قرارداد 104انتهای خیابان شهید خدامي پ

 شودمي نامیده "پذیرنده اینترنتي" به شرح ذیل که در این قرارداد --------------- و --------------با امضای مجاز آقایان  -------------------شناسه ملي  کدملي/

 نسبت به طرفین آن الزم االجرا گردید:قانون مدني منعقد و مفاد آن  10با استناد به ماده 

 اشخاص حقیقي:

 ----/--/-- :ریخ تولدتا ----------- نام پدر: -----------شماره شناسنامه:   ----------------- کدملي: --------------------خانوادگي:  نام ------------نام: 

 ------------------------------------------کدپستي:   ----------------------تلفن همراه:   -------------------تلفن ثابت: --------------محل تولد:

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نشاني پستي:

---------------@------------پست الکترونیک:    .www----------------نشاني سایت:  --------------- کاال و خدمات:محدوده جغرافیایي تحویل و عرضه 

-- 

IP  :سرور فروش------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------- :اقتصادیکد    ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ :رهگیریکد 

 ------------------------------------------------زمینه فعالیت سایت: 

 -----------------------------نوع حساب:  ------------------------نام شعبه:   ---------------کد شعبه:   ------------------- نام بانک پذیرنده کارت:

        ---------------------------------------نام صاحب حساب:  -------------------------------- :شبا شماره حساب

 شماره شبا:

                        R I 

 

 اشخاص حقوقي:  

 ----/--/--  تاریخ ثبت:  -------------------شماره ثبت:  ------------------------زمینه فعالیت سایت:   ------------------------------------: شرکت

-------------------------- :نشاني پستي ----------------------: کدپستي ---------------------------سه ملي: شنا --------------------محل ثبت: 

 ----------------------------محدوده جغرافیایي تحویل و عرضه کاال و خدمات  -------------------------------------------------------------------

 -----------------@--------------پست الکترونیک:   .www-----------------------نشاني سایت: 

IP  :سرور فروش ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   ----------------------------------------------------اقتصادی: کد   ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ :رهگیریکد 
 ----/--/--تاریخ تولد:  ---------------  نام پدر: ---------------شماره شناسنامه:  --------------------کد ملي:  -----------------------نام مدیر عامل: 

    ----------------------------: شرکت شماره حساب -----------------تلفن همراه مدیر عامل:  ------------------تلفن ثابت:  ---------------محل تولد:  

 ---------------: نوع حساب  -----------------نام شعبه:   ---------------کد شعبه:   ---------------نام بانک:  -------------------نام صاحب حساب:     

 شماره شبا:

                        R I 

 

 ( موضوع قرارداد1ماده 

پروانه اشتغال و از طریق کارت و ارائه خدمات مورد نیاز به منظور انجام معامالت اینترنتي مربوط به ارائه کاال یا خدمات موضوع فعالیت پذیرنده ثبت شده در اساسنامه/ 

ها دریافت وجوه موردنظر و واریز آن به حساب پذیرنده و در نهایت درصورت موفقیت تراکنش کشور نظام بانکي تأییدهای مورد کارتشبکه اینترنت برای دارندگان 

 های بانکي به شرطي قابل پذیرش خواهند بود که سرویس مربوطه توسط بانک صادرکننده محدود نشده باشد.()کارت

 ( مدت قرارداد2ماده 

تباً ی همکاری در خصوص موضوع این قرارداد را داشته باشند تمایل خود را ک. چنانچه طرفین قصد ادامهاشدبميمدت این قرارداد از تاریخ امضا پنج سال کامل شمسي 

 ظرف مدت یک ماه قبل از تاریخ انقضا اعالم نموده و به صورت کتبي اقدام به تمدید قرارداد خواهند نمود. 
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 سپ( تعهدات 3ماده 

جهت اطالع رساني  021-84080مرکز ارتباط با مشتریان به شماره  و epay@sep.irآدرس و ایمیل پشتیباني به  www.sep.irوب سایت شرکت به آدرس  .1.3

 نماید.تعهد مي سپخصوص درگاه اینترنتي % را در 99.97و شرکت سطح خدمات  باشدهای پشتیباني در اختیار پذیرنده ميو ثبت درخواست

 آورد.فراهم مي معرفي شده پذیرنده IPو در محدوده ی  های(امکانات مورد نیاز برای برقراری امکان پرداخت اینترنتي وجه را بر روی سایت )سایت سپ. 2.3

جدید را نسبت به این قرارداد به یا پذیرندگان کارت مصوب بانک مرکزی، این ضوابط و مقررات  تغییر در ضوابط و مقررات کارت در صورت ایجاد هرگونه  سپ. 3.3

قابل رؤیت بوده و پذیرنده ملزم به  سپسایت  مرحله اجرا خواهد گذاشت. تغییرات اعمال شده رسماً جزو این قرارداد محسوب خواهند شد. تغییرات حادث شده در وب

 .باشدو عذر عدم اطالع پذیرفته نمي بررسي و اطالع از آن خواهد بود

 د تا نسبت به تسویه حساب مالي با پذیرنده اینترنتي تحت شرایط مندرج در سایر مواد این قرارداد اقدام نماید.شوميسپ متعهد . 4.3

نماید و اطالعات مرتبط با پذیرندگان بزرگ که در سطح گسترده و ملي های فني متناسب با سطح پذیرنده ميسپ دائما اقدام به بررسي امکانات و زیرساخت. 5.3

 نماید.  ت خاص دارند را به شاپرک اطالع رساني ميفعالی

 ، امکانات پشتیباني و پاسخگویي خود را بنا به تشخیص واحد فني و در حد توان تجهیز نماید.د متناسب با نوع فعالیت پذیرندگانشو متعهد مي سپ : 1تبصره 

 ( تعهدات پذیرنده اینترنتی4ماده 

 اقدام خودپرداخت الکترونیک )فروش اینترنتي(  سیستم درعملیاتي  فني ساختارالزم وامکانات  ، نسبت به ایجادسپبا هماهنگي  دشوميپذیرنده اینترنتي متعهد .1.4

 نماید.

ت دریافت جهو الینفک جهت احراز اهلیت تجاری که جزو شرایط الزم  )از جمله نماد الکترونیکي اعتماد و سایر موارد( پذیرنده اینترنتي موظف است مدارک الزم را.2.4

همچنین در صورتي که ظرف مدت  .ذکر شده ناقص باشد درگاه به متقاضي ارایه نمي گردد مدارکچنانچه هر یک از  ،قرار دهد سپدر اختیار  ،باشددرگاه اینترنتي مي

درج شده بر روی قرارداد عودت نماید و یا اگر پذیرنده در دسترس مختار است مدارک را به نشاني سپ ، پذیرنده نواقص اعالمي را مرتفع ننماید، سپتعیین شده از سوی 

 .، حق امحا مدارک را داردنباشد و یا پاسخگو نباشد

الزم به تذکر  .باشد صالحیکه متناسب با مجوز اخذشده از مراجع ذ يبوده به صورت یکد اقتصادو  مالیاتي رهگیریکد  یدارا ستیبا يم رندگانیپذ يتمام :2تبصره  

مثبته مربوطه را به است پذیرنده اینترنتي موظف است پیش از زمان انقضای مجوزهای اخذ شده از مراجع ذی صالح نسبت به تمدید مجوز خود اقدام نموده و مدارک 

 گونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود. بوده و پذیرنده حق هر ایشانارائه نماید، در خصوص موارد فوق کلیه مسئولیت و عواقب قانوني، بر عهده ی  سپ

ي گواهي مربوطه را دریافت پذیرندگاني که طبق ضوابط مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیاز به دریافت نماد اطمینان ندارند با مراجعه به سایت مرکز بایست :3تبصره 

 باشد.مدت اجرای قرارداد مينمایند و متعهد به ایجاد نماد اعتماد الکترونیکي در سایت خود در تمام 

ي( و در ذیرنده اینترنتي موظف است هر گونه تغییر جهت شناسایي خود و محل و نوع کسب )از جمله تغییر در مندرجات روزنامه رسمي برای اشخاص حقوقپ.3.4

اعالم نماید در صورت قصور در این خصوص، مسئول پاسخگویي و  سپرا به صورت رسمي به  IPصورت تغییر صنف و نشاني در اشخاص حقیقي و همچنین تغییر در 

 جبران خسارت ناشي از این امر، پذیرنده خواهد بود. 

های واقعي که براساس خدمات واقعي بین خریدار و پذیرنده صورت پذیرفته استفاده نماید و پذیرنده اینترنتي موظف است از درگاه پرداخت فقط برای تراکنش.4.4

عتباری مجاز را ه وجه اضافي عالوه بر مبلغ کاال و یا خدمات از مشتریان دریافت ننماید. همچنین کلیه کارت های صادره توسط بانک ها و موسسات مالي و اهیچ گون

 بدون اعمال تبعیض و تفاوت پذیرش نماید.

قرار دهد تا در مواقع ضروری با پذیرنده به سهولت ارتباط برقرار  سپپذیرنده اینترنتي موظف است به نحوی واضح و آشکار تمامي اطالعات تماس را در اختیار .5.4

 کند در غیر این صورت هر گونه خسارت متوجه پذیرنده خواهد بود.

پیگیری، شماره مرجع، نام شرکت ارائه دهنده خدمات )پرداخت الکترونیک سامان کیش( و نتیجه  پذیرنده متعهد مي گردد برای هر تراکنش اطالعات شماره.6.4

 تراکنش را به دارنده کارت نمایش دهد.

 رائه نماید.تأیید شده از سوی بانک را به نحوی واضح و آشکار روی سایت خود به دارنده کارت )خریدار( اپذیرنده اینترنتي موظف است شماره رسید دیجیتالي .7.4

مجاز سپ رساني اعالم نماید. در صورت عدم اطالع سپپذیرنده موظف است در صورت بروز هرگونه مشکل و یا مورد مشکوک در سایت خود، موضوع را سریعاً به .8.4

 باشد.جانبه سرویس ميبه قطع یک

بوده و از جستجو یا کسب اطالعات مالي یا رمز یا هرگونه اطالعات محرمانه و خصوصي پذیرنده اینترنتي موظف است نسبت به حفظ امنیت اطالعات مشتریان وفادار .9.4

 .مشتریان اجتناب ورزد

اشخاص غیرمجاز  تمامي اقدامات الزم جهت حفاظت از اطالعات را به عمل آورده و از افشای اطالعات مشتریان در مجامع عمومي یا در اختیار قراردادن آن به.10.4

 باشد.لي مشتریان مينماید. پذیرنده به هیج عنوان حق دریافت و ثبت اطالعات کارت مشتریان را نداشته و منظور از اطالعات در این بند، سایر اطالعات پروفایجلوگیری 

هک شدن سایت خود، بالفاصله مراتب تأمین نماید و همچنین موظف است در صورت رخداد موارد امنیتي مانند د امنیت وب سایت خود را شوپذیرنده متعهد مي.11.4

 مربوطه اقدام کند. "شماره پذیرنده"سازی اعالم نماید تا نسبت به غیرفعال سپرا به 

 پذیرنده  اینترنتي موظف است لوگوی شرکت شاپرک را در صفحه اصلي سایت خود درج نموده و از درج لوگوی بانک خود جداً بپرهیزد..12.4

mailto:epay@sep.ir
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ها نبوده و تنها مجاز به استفاده از لوگوی شاپرک فقط در محلي که خریدار یا دارنده کارت ه هیچ وجه مجاز به استفاده از نام و لوگوی بانکپذیرنده اینترنتي ب.13.4

 باشد.گردد، ميجهت پرداخت هدایت مي

ها و مواردی که قرارداده وتوصیه سپسایت پذیرنده احتیاج دارد در اختیار نماینده برای بررسي فني وب سپباشد که اطالعاتي که ميپذیرنده اینترنتي متعهد .14.4

 شود در اسرع وقت بکار ببندد. ميمتذکر  سپبازرس 

یت هر گونه سوءاستفاده احتمالي از طرف های فروش دسترسي دارند ارائه نموده و مسئولهای الزم را به کارکنان خود که به درگاهشود آموزشپذیرنده متعهد مي.15.4

 باشد. کارکنان بر عهده پذیرنده مي

 تواند حق انتفاع از امکانات پرداخت الکترونیک )فروش اینترنتي( را به غیر واگذار نماید.پذیرنده اینترنتي به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطي نمي.16.4

این گزارشات باید شامل های خود را فرآهم آورد. ر سیستمگیری از کلیه معامالت انجام شده موفق دجهت گزارش پذیرنده اینترنتي موظف است امکانات فني الزم.17.4

 و تاریخ و ساعت تراکنش )طبق شرح پروتکل( باشد.  Res.Num  ,Ref.Numهای فیلد

و تبدیل پرداخت اینترنتي به  APIهای تبادل مالي )مثال افزودن ، از تبدیل روشسپباشد که بدون هماهنگي و کسب مجوز از ميپذیرنده اینترنتي متعهد 18.4

 پرداخت با موبایل( خودداری نماید.

بایست منطبق با قوانین جمهوری اسالمي ایران، بانک مرکزی، شرکت شاپرک، قوانین حاکم بر تجارت الکترونیک مصوب مجلس کسب و کار پذیرنده اینترنتي مي.19.4

و در صورت هرگونه مغایرت  ک بوده و آنها را رعایت مي نمایدها، مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در مورد پرداخت های الکترونیاسالمي، بخشنامهشورای 

      شود.غیرفعال مي سپبا عرف و قوانین درگاه از سمت 

ماه  6موظف است پس از سپ. در غیر این صورت ریال داشته باشد 10.000با حداقل مبلغ تراکنش واقعي  5موظف است، ماهانه حداقل پذیرنده اینترنتي .20.4

مجاز خواهد بود نسبت به  سپپذیرنده پاسخگو و یا در دسترس نباشد،  سپ،( توسط PMپذیرنده را غیر فعال نماید و همچنین اگر در طي دو دوره سرکشي )دو دوره 

 .سازی کد پذیرنده اقدام نمایدغیر فعال

) خالف شرع،  و یا در صورت احراز هر قسم بهره برداری غیر مجاز یت نمود متعاقب صدور دستور قضایيپذیرنده با اطالع از ضوابط شبکه پرداخت، اعالم رضا.21.4

و یا شرکت شاپرک، ضمن درج نام متخلف در لیست سیاه، ارائه کلیه خدمات پرداخت الکترونیک به ایشان از جانب کلیه  سپقانون، الزامات شبکه پرداخت و ...( توسط 

 شرکت های ارائه کننده خدمات پرداخت، تعلیق گردد.

وافق به عمل  آمده با دارنده کارت، از طریق اینترنت پذیرنده اینترنتي موظف  است تا نسبت به ارسال کاال یا ارائه خدمات فروخته شده ازطریق اینترنت، مطابق ت.22.4

باشد. پذیرنده اینترنتي  اقدام نماید. بدیهي است که هرگونه مسئولیت در زمینه کیفیت و کمیت کاالهای فروخته شده و نیز ارسال  آن بر عهده پذیرنده اینترنتي مي

ات موردعرضه، نحوه و شرایط ارسال و تحویل، شرایط برگشت از خرید در وب سایت فروش اینترنتي ملزم است نسبت به اطالع رساني صحیح، دقیق وکافي کاال یا خدم

 خود اقدام نموده و مسئولیت پذیرنده اینترنتي )فروشنده( را به اطالع دارندگان کارت )خریداران( برساند.

لکترونیکي فرد یا افرادی را به عنوان مسئول و یا مسئولین پشتیباني سایت خود، پذیرنده اینترنتي موظف  است به نحوی واضح و آشکار شماره تماس و آدرس ا.23.4

سئولین سایت در میان بر روی سایت اعالم نماید تا در صورت بروز مشکل در امر خرید اینترنتي مشتری بتواند مشکالت را از طریق تلفن و یا پست الکترونیک با م

 بگذارد.

 درگاه در صفحه شخصي استفاده ننماید. 2د که با توجه به انتخاب درگاه توسط وی، از بیش از شويپذیرنده اینترنتي متعهد م.24.4

اینترنتي به معني دریافت رسید تراکنش موفق از درگاه اینترنتي به معني کسر وجه از حساب دارنده کارت بوده همچنین دریافت رسید تراکنش ناموفق از درگاه .25.4

 .باشد و چنانچه پول از حساب دارنده کارت کسر شده باشد، عودت مبلغ مورد نظر به دارنده کارت تضمین شده استعدم انجام تراکنش مي

های  شرکت شاپرک مجاز خواهد بود ضمن رصد مستمر و هوشمند تبادالت صورت پذیرفته، در صورت مواجهه با الگوهای مشکوک و غیر متعارف در تراکنش .26.4

 در تمامي بسترهای ارائه خدمات، نسبت به تعلیق درگاه پرداخت پذیرنده تا موعد اتمام بررسي و حصول اطمینان از صحت و انطباق عملکرد باهر یک از پذیرندگان 

 الزامات و مقررات شبکه پرداخت الکترونیک کشور، اقدام نماید.

 رونیک سامان کیش را با هماهنگي سپ انجام دهد.د هر گونه تبلیغات در زمینه پرداخت الکتشوپذیرنده اینترنتي متعهد مي  .27.4

در این قرارداد مورد استفاده قرار داده و ابزار مندرج پذیرنده اینترنتي موظف است ابزار پذیرش را صرفا جهت بهره برداری در حوزه ی فروش کاال و یا خدمات  .28.4

د. عدم رعایت این الزام توسط پذیرنده اینترنتي تخلف قي یا حقوقي دیگری قرار ندهاختیار شخص حقیپذیرش خود را به هیچ صورتي اعم از استفاده و یا واگذاری، در 

گردد.  همچنین در صورت مشاهده ی بهره برداری از  "لیست سیاه پذیرندگان شاپرک"محسوب شده و مي تواند منجر به مسدودی ابزار پذیرش و درج نام پذیرنده در 

و یا شرکت شاپرک حق دارند راسا نسبت به توقف ارائه ی  سپعمال مشکوک به جرم و یا مواردی که اعمال مجرمانه در آنها محرز گردیده، ابزار پذیرش جهت انجام ا

 د.ه مراجع ذیصالح اطالع رساني نمایخدمات پرداخت به پذیرنده اینترنتي اقدام نموده و سپس مراتب را ب

شویي پول منظور برداری از ابزار پذیرش بهشویي و تأمین مالي تروریسم مصوب هیات وزیران، از بهرهررات مبارزه با پولشود ضمن رعایت مقپذیرنده متعهد مي .29.4

 و تأمین مالي تروریسم خودداری نماید.

خگویي اعم از جبران مادی و معنوی خواهد در صورت تخطي پذیرنده از هریک از بندهای فوق مسئولیت پاسخگویي آن صرفاً به عهده پذیرنده خواهد بود. این پاس.30.4

 بود.

 



 ..........................................................پذیرنده اینترنتی

 

 آقا/خانم ...................................................).........................................(

 

 ...................................................).........................................(آقا/خانم 

 

 شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش

 

       (                                                                                     و عضو هیات مدیره حسین واعظ قمصری)مدیرعامل

 
 (رهیمد اتیه سیرئ بیاحسان ترکمن)نا
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 ( کارمزد و تسویه حساب5ماده 

به ازای ارائه خدمات پرداخت، یک درصد از مبلغ تراکنش  سپپذیرنده صورت خواهد پذیرفت، همچنین تسویه حساب با پذیرنده روزی یکبار و توسط پایای بانک .1.5

مبلغ را برای خریدهای انجام شده به حساب اعالم شده واریز خواهد نمود. در صورت قرار گرفتن ریال، به عنوان کارمزد کسر مي نماید و باقي مانده  40.000را تا سقف 

ها وابسته به عملکرد بخش پایای بانک پذیرنده یری و رفع مغایرت قرار خواهد گرفت. واریز وجوه تراکنشساعت در روند پیگ 48فایل واریزی در روند مغایرت، پس از 

 .باشدمي

ده پذیرنده اینترنتي منتقل نماید، به سپر سپ یق اینترنت بهبر اساس این قرارداد به نحو صحیح از طر اینترنتياقالم و مبالغ ناشي از معامالتي که پذیرنده  لیهک.2.5

 گردد. ل ميمنتق............................................................. .................... به نام .................................................................. بانک .................................. کد شعبه .......... به  شماره حساب  

و بانک  سپاشتباهي نماید پذیرنده به وجوه یا ارقامي به حساب پذیرنده اینترنتي منظور کند و یا در محاسبه هر نوع  ،حقتحت هر عنوان اشتباهاً یا من غیر سپاگر 

حساب پذیرنده اینترنتي  افتتاح کننده حساب اعطای وکالت و اختیار بدون حق رجوع نمود که رأساً و بدون انجام هیچگونه تشریفاتي در رفع اشتباه و برگشت وجوه از

 اقدام کند.

صورت کتبي پس از رفع اشتباه و برگشت وجوه از سپرده تسویه حساب پذیرنده اینترنتي، موظف است در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت یک هفته و به سپ :4تبصره 

 موارد اختالف را به اطالع پذیرنده اینترنتي برساند.

ز به برداشت وجه واریزی اضافي نبوده و باید در صورت تشخیص، مراتب را سریعًا چنانچه به اشتباه وجهي بصورت اضافي به حساب پذیرنده واریز شود، پذیرنده مجا.3.5

تأمین نماید. وجه واریزی که به صورت اشتباه به حساب ساعت وجه مربوطه را  72شود حداکثر ظرف اطالع دهد. در صورت برداشت سهوی، پذیرنده متعهد مي سپبه 

 از لحظه واریز مفروض خواهد بود. سپبوده و در صورت استفاده از آن ملزم به استرداد مي باشد. مطالبه پذیرنده واریز گردیده است در ید وی امانت 

 ( رفع اختالف و فسخ قرارداد 6ماده 

کثر ظرف مدت دو هفته کلیه اختالفاتي که ممکن است در تعبیر و یا تفسیر و اجرای این موافقت نامه پیش آید و از طریق مذاکره و مکاتبات بطور دوستانه حدا.1.6

 حل و فصل نشود در مرحله بعد موضوع به مرجع قضائي ذیصالح ارجاع خواهد گردید. 

. در این موارد طرفین کارشناسان فني خود را به یکدیگر معرفي باشدمي( ثبت شده در سیستم سپ یهاLogمالک قضاوت در موارد اختالف، گزارشات وقایع) .2.6

 نخواهد بود. و قضاوت مالک اعتبار ،جز گزارشات ثبت شده در سیستم سپ هر مرجع و یا هر مقامخواهند نمود. در صورت بروز هرگونه اختالفي هیچ گزارش دیگری از 

حداکثر ظرف مدت یک  بایستميدامه همکاری با سپ نباشد باید مراتب را کتبًا به سپ اعالم نماید و سپ در صورتي که پذیرنده اینترنتي به هر دلیل مایل به ا.3.6

 مربوطه اقدام نماید. یهاسیستمماه از تاریخ اعالم پذیرنده اینترنتي نسبت به فسخ قرارداد و حذف و جمع آوری نام پذیرنده از کلیه 

های مرتبط توسط پذیرنده پرداخت گردد در غیر آوری و سایر هزینهبایست هزینه جمعقرارداد پیش از اتمام مدت آن، مي در صورت تمایل پذیرنده به فسخ : 5تبصره 

 صورت حق فسخ قرارداد وجود نخواهد داشت.این

به همراه مهلت پرداخت تعیین و در  سپط و یا دارندگان کارت و یا عدم رعایت تعهدات، میزان خسارت توس سپدر صورت ایجاد هرگونه ضرر و زیان وارده به .4.6

طرفه و جبران خسارت وارده از محل وثایق و تضامین پذیرنده و ثبت پذیرنده در بانک اطالعاتي محق به فسخ قرارداد به صورت یک سپصورت عدم جبران خسارت، 

 باشد.مي "مشتری بد حساب"شاپرک به عنوان 

این قرارداد توسط پذیرنده اینترنتي نسبت به فسخ قرارداد و قطع ارتباط با سیستم پرداخت الکترونیک پس از اعالم  مجاز است در صورت عدم رعایت مفاد سپ.5.6

 کتبي مراتب به پذیرنده اینترنتي و دادن مهلت الزم، اقدام نماید.

 د به آنها عمل نشده است را نقض نخواهد کرد.فسخ این قرارداد تعهداتي را که قبل از فسخ برای طرفین بوجود آورده و تا لحظه فسخ قراردا.6.6

منوط به تسویه حساب کامل قرارداد منعقده و تأیید شاپرک در این خصوص PSP  هایدر صورت فسخ قرارداد از سوی پذیرنده، دریافت خدمات از سایر شرکت.7.6

 .باشدمي

 ( پیوستها7ماده 

و همچنین قوانیني که از طرف بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار منتشر گردیده  گردندميقرارداد بین طرفین مبادله ها و اسناد و مدارکي که بر اساس این اعالمیهکلیه 

  به عنوان پیوست و جزء الینفک قرارداد محسوب خواهند شد.

 ( سقف تراکنش8ماده

  .اکنش های با مبلغ بیش از سقف تراکنش ارسال ننمایدگردد ترباشد و پذیرنده متعهد ميسقف تراکنش مطابق قوانین بانک مرکزی و شاپرک مي

 

 ( مبادله قرارداد 9ماده 

 امضاء طرفین رسید. نسخه که حکم واحد دارند تنظیم گردید و در مورخ ................... به تایید و  2ماده و در  9این قرارداد در 

 

 


