
 

  ارائه خدمات پرداخت اینترنتیقرارداد 

 تاریخ: :                   قرارداد شماره

 

 

 هدپذیرن

 مبنا کارت آریاشرکت 
 

شرکت این قرارداد فی شماره ثبت مبنا کارت آریا مابین  سهامی خاص( به  سه ملی  315076) شنا صادی و کد  10103550142و  صر، بلوار  411319675598اقت شانی: تهران، خیابان ولیع به ن

به شرح                                                  از یک طرف و  شودنامیده می "شرکت"؛ که از این پس در این قرارداد 021-88795481؛ تلفن: 440پل آفریقا، پالک  میرداماد غربی، نرسیده به

صات جدول زیر که از این پس در این قرارداد  شخ ساس مفاد ذیل نامیده می "پذیرنده"م ستناد شود از طرف دیگر بر ا آن مفاد عایت منعقد گردیده و طرفین ملزم به ر قانون مدنی 10ماده و با ا

 باشند.یم

 

 اطالعات حساب پذیرنده

 (Multi Account)  چند حسابی                          حسابی تک                تعداد حساب:

 شعبهنام  نام بانک نام دارنده حساب نوع حساب شماره حساب اصلی
 کد شعبه

     
 

 IR                         شبا
 شماره پذیرنده

 →                    رقمی( 16ی کارت )شماره
 

 

 ( موضوع قرارداد1ماده 
پروانه اشتغال و از طریق کارت و شبکه اینترنت برای دارندگان ارائه خدمات مورد نیاز به منظور انجام معامالت اینترنتی مربوط به ارائه کاال یا خدمات موضوع فعالیت پذیرنده ثبت شده در اساسنامه/ 

های بانکی به شوورطی قابل پذیرخ خواهند بود که ها دریافت وجوه موردنظر و واریز آن به حسوواب پذیرنده )کارتو در نهایت درصووورت موفقیت تراکن  ظام بانکی کشووورتأیید نهای مورد کارت

 سرویس مربوطه توسط بانک صادرکننده محدود نشده باشد.(

 ( مدت قرارداد2ماده 
سی  --- به مدت مدت این قرارداد از تاریخ انعقاد شم شدمیسال کامل  صپس از پایان قرارداد طرفین  . چنانچهبا ضوع قرارداد ادامه همکاری  دق شندرا در خصوص مو شته با برای مدت قرارداد  ،دا

 مشابه قابل تمدید خواهد بود. 

 ( تعهدات پذیرنده 3ماده 

 نماید. اقدام خودپرداخت الکترونیک )فروخ اینترنتی(  سیستم درعملیاتی  -فنی ساختارالزم وامکانات   ، نسبت به ایجادشرکتبا هماهنگی  گرددمیپذیرنده متعهد  (3-1

ست  (3-2 شرایط الزم جهت دریافت درگاهپذیرنده موظف ا شد )از جمله نماد اینترنتی می پرداخت مدارک الزم را جهت احراز اهلیت تجاری که جزو  سایر دارای تاریخ معتبر الکترونیکی اعتماد با و 

   الکترونیکی را با ثبت نام و دریافت شناسه از مرکز توسعه تجارت الکترونیک دریافت نماید. اعتماد بایست نمادپذیرنده می. قرار دهد شرکتموارد(، در اختیار 

 یت مرکز بایستی گواهی مربوطه را دریافت نمایند.: پذیرندگانی که طبق ضوابط مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیاز به دریافت نماد اطمینان ندارند با مراجعه به ساتبصره

سب و ... ( مدارک هویتی مانند کارت ملی ) (3-3 ست کلیه مدارک مثبته جهت احراز اهلیت تجاری )مانند جواز ک سنامه و کارت ملیپذیرنده موظف ا سنامه و روزنامه  پذیرندگان حقیقی شنا سا ا
 ارائه نماید. شرکتاطالعات الزم را به  مدارک و و سایر( پذیرندگان حقوقیرسمی آخرین تغییرات 

 مشخصات پذیرنده اینترنتی

 محدوده جغرافیایی تحویل و عرضه کاال نوع فعالیت محل فعالیت نام صنف شناسه ملی/کد صنف شماره ثبت/پروانه اشتغال نام شرکت/موسسه/فروشگاه/سایت

              

 :نشانی
 کدپستی                                               شهر/شهرستان                              استان                 

 )ده رقمی(
  

  

 شماره ترمینال Valid IPآدرس  پست الکترونیکی نشانی اینترنتی فکس موبایل تلفن

              

 مسئول مدیرمشخصات 

 کدملی محل تولد تاریخ تولد شماره شناسنامه نام پدر نام و نام خانوادگی

            



 

  ارائه خدمات پرداخت اینترنتیقرارداد 

 تاریخ: :                   قرارداد شماره

 

 

 هدپذیرن

 مبنا کارت آریاشرکت 
 

ست  (3-4 سمی برای پذیرنده موظف ا سایی خود و محل کسب، )از جمله تغییر مندرجات روزنامه ر شنا شرکت جهت  شده به  سایر اطالعات ارائه  صنف و یا  صورت تغییر در  شخاص حقوقی( در  ا

در صورت قصور در این خصوص مسئول پاسخگوئی و جبران خسارات ناشی از این امر، پذیرنده  .بط را در اختیار شرکت قرار دهدموضوع را به صورت رسمی به شرکت اعالم نموده و مستندات مرت
 باشد.می

مرتبط با امر فروخ، پذیرنده نشانی محل جدید را در اسرع وقت و حداکثر یک هفته پی  از جابجایی به  هایIPاینترنتی، تغییر  هایآدرستغییر در محل فعالیت، تغییر در  هرگونهدر صورت  (3-5
 اعالم خواهد نمود.  شرکت

ستاد  (3-6 ستورالعمل  شده را منطبق با د ضه  ست کاالها یا خدمات عر صوب  گذاریقیمتکاالها در وزارت بازرگانی  گذاریقیمتپذیرنده موظف ا ستورالعمل م صورت وجود و ابالغ د نماید )در
 پذیرنده(.  با کاال یا خدمات ارائه شده توسط ارتباط  دروزارت بازرگانی  ازسوی

ست از درگاه پرداخت فقط برای  (3-7 ستفاده نماید و هیچ گهاتراکن پذیرنده موظف ا صورت پذیرفته ا ساس خدمات واقعی بین خریدار و پذیرنده  ضافی عالوه بر مبلغ ی واقعی که بر ا ونه وجه ا
 کاال و یا خدمات از مشتریان دریافت ننماید.

و موسسات مالی و اعتباری مجاز  هابانکصادره توسط  هایکارت، کلیه شداعالم خواهد  شرکتاجرایی که از طرف  هایدستورالعملبر اساس این قرارداد و همچنین  گرددمیپذیرنده متعهد  (3-8
 و تفاوت پذیرخ نماید. را بدون اعمال تبعیض

شده  (3-9 سال کاال یا ارائه خدمات فروخته  سبت به ار ست تا ن ست که هر گونه  ازطریقپذیرنده موظف ا اینترنت، مطابق توافق به عمل آمده با دارنده کارت، از طریق اینترنت اقدام نماید. بدیهی ا
، نحوه موردعرضهکاال یا خدمات  وکافیصحیح، دقیق  رسانیاطالع. پذیرنده ملزم است نسبت به باشدمیبر عهده پذیرنده  آن ارسال نیزمسئولیت در زمینه کیفیت و کمیت کاالهای فروخته شده و 

 )خریداران( برساند.  مسئولیت پذیرنده اینترنتی )فروشنده( را به اطالع دارندگان کارت در وب سایت فروخ اینترنتی خود اقدام نموده و خرید ازو شرایط ارسال و تحویل، شرایط برگشت 

شماره تماس و آدرس الکترونیکی فرد یا افرادی را به عنوان مسئول و   (3-10 شکار  ضح و آ ست به نحوی وا سئولین یاپذیرنده موظف ا سایت اعالم نماید تا در  م سایت خود، بر روی  شتیبانی  پ
 صورت بروز مشکل در امر خرید اینترنتی مشتری بتواند مشکالت را از طریق تلفن و یا پست الکترونیک با مسئولین سایت در میان بگذارد.

 ر روی سایت خود به دارنده کارت )خریدار( ارائه نماید.شده از سوی بانک را به نحوی واضح و آشکا تأییدپذیرنده موظف است شماره رسید دیجیتالی   (3-11

 ه و خصوصی مشتریان اجتناب ورزد.پذیرنده موظف است نسبت به حفظ امنیت اطالعات مشتریان وفادار بوده و از جستجو یا کسب اطالعات مالی یا رمز یا هرگونه اطالعات محرمان  (3-12

اشووخاص غیرمجاز جلوگیری نماید.  تمامی اقدامات الزم جهت حفاظت از اطالعات را به عمل آورده و از افشووای اطالعات مشووتریان در مجامو عمومی یا در اختیار قراردادن آن به  (3-13
 .باشدمییر اطالعات پروفایلی مشتریان پذیرنده به هیج عنوان حق دریافت و ثبت اطالعات کارت مشتریان را نداشته و منظور از اطالعات در این بند، سا

 قدام نماید.پذیرنده موظف است نماد اعتماد الکترونیکی را در صورت ارائه در سایت خود درج نموده و طبق دستورالعمل نرم افزاری شرکت در این مورد ا  (3-14

ت رخداد موارد امنیتی مانند هک شدن سایت خود، بالفاصله مراتب را به شرکت اعالم نماید تأمین نماید و همچنین موظف است در صورگردد امنیت وب سایت خود را پذیرنده متعهد می  (3-15
 مربوطه اقدام کند. "شماره پذیرنده"سازی تا شرکت نسبت به غیرفعال

 ورد اقدام نماید.پذیرنده موظف است لوگوی شرکت شاپرک را در صفحه اصلی سایت خود درج نموده و طبق دستورالعمل نرم افزاری شرکت در این م  (3-16

گردد، ها نبوده و تنها مجاز به اسووتفاده از لوگوی شوواپرک فقط در محلی که خریدار یا دارنده کارت جهت پرداخت هدایت میپذیرنده به هیچ وجه مجاز به اسووتفاده از نام و لوگوی بانک  (3-17
 باشد.می

 شودمیمتذکر  شرکتو مواردی که بازرس  هاتوصیه وقرارداده  شرکتپذیرنده احتیاج دارد در اختیار نماینده  یتساوببرای بررسی فنی  شرکتکه اطالعاتی که  باشدمیمتعهد پذیرنده   (3-18
 در اسرع وقت بکار ببندد. 

 انجام دهد. شرکترا با هماهنگی  مبنا کارت آریاهرگونه تبلیغات در زمینه  گرددمیپذیرنده متعهد   (3-19

 حق انتفاع از امکانات پرداخت الکترونیک )فروخ اینترنتی( را به غیر واگذار نماید.  تواندنمیپذیرنده به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی   (3-20

ست امکانات فنی الزم جهت   (3-21 شده موفق در  گیریگزارخپذیرنده موظف ا ستماز کلیه معامالت انجام  شامل  هایسی شات باید  ,  Res.Num هایفیلدخود را فرآهم آورد.  این گزار

Ref.Num  .و تاریخ و ساعت تراکن  )طبق شرح پروتکل( باشد 

 و تبدیل پرداخت اینترنتی به پرداخت با موبایل( خودداری نماید. APIتبادل مالی )مثال افزودن  هایروخ، از تبدیل شرکتکه بدون هماهنگی و کسب مجوز از  باشدمیپذیرنده متعهد  (3-22

نظر تغییر نماید حتما باید به صورت  درموامکانات پرداخت اینترنتی را فقط برای زمینه فعالیت ذکر شده در این قرارداد مورد استفاده قراردهد. چنانچه زمینه فعالیت  باشدمیپذیرنده متعهد   (3-23
 و در صورت نیاز کارمزد و نحوه تسویه متناسب با زمینه فعالیت جدید تغییر یابد.اعالم  شرکتکتبی به 

سالمی داردمیپذیرنده اذعان   (3-24 شورای ا صوب مجلس  شنامه و که مطیو قوانین حاکم بر تجارت الکترونیک م صوبات بانک مرکزی  هابخ شورای پول و اعتبار درو م  هایپرداختمورد  و 
 .نمایدمیرا رعایت الکترونیک بوده و آنها 

سازی کد پذیرنده ماه مجاز خواهد بود نسبت به غیر فعال 6در غیر اینصورت شرکت پس از  ریال داشته باشد. 10000تراکن  واقعی با حداقل مبلغ  5پذیرنده موظف است ماهانه حداقل  (3-25
 اقدام نماید. 

 .باشدمیتمام مدت اجرای قرارداد  پذیرنده متعهد به ایجاد نماد اعتماد الکترونیکی در سایت خود در (3-26
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 عمل نموده و هرگونه مسئولیتی که در اثر عدم رعایت موارد اعالمی حادث شود بر عهده پذیرنده خواهد بود. همچنین پذیرنده اعالم الزاماًپذیرنده موظف است کلیه موارد اعالمی فوق را  (3-27
ستفاده میپرداخت نمود مادامی که با علم و آگاهی و اطالع کامل از درگاه  شاپرک اینترنتی ا شدمینماید، ملزم به رعایت قوانین و مقررات بانک مرکزی و  صلی ذکر  با و این قوانین چه در قرارداد ا

سانی و ابالغ قوا ضو گردد جزء الینفک قرارداد بوده و تبعیت از آن برای طرفین الزامی خواهد بود. اطالع ر شد و چه در آینده و شاپرکی از نین گردیده با ی ارتباطی ممکن از قبیل هاکانالو مقررات 

 .باشدنمیخواهد بود و عذر عدم اطالع پذیرفته  www.mabnacard.comی نشان هب شرکتنامه، ایمیل و سایت اینترنتی 

 ( و نتیجه تراکن  را به دارنده کارت نمای  دهد.مبنا کارت آریاگردد برای هر تراکن  اطالعات شماره پیگیری، شماره مرجو، نام شرکت ارائه دهنده خدمات )پذیرنده متعهد می (3-28

 درگاه در صفحه شخصی استفاده ننماید. 2گردد که با توجه به انتخاب درگاه توسط وی، از بی  از پذیرنده متعهد می (3-29

سید تراکن  موفق از درگاه   (3-30 سید تراکن  ناموفق از درگاه پرداخت دریافت ر سر وجه از حساب دارنده کارت بوده همچنین دریافت ر اینترنتی به معنی عدم پرداخت اینترنتی به معنی ک
 .باشد و چنانچه پول از حساب دارنده کارت کسر شده باشد، عودت مبلغ مورد نظر به دارنده کارت تضمین شده استانجام تراکن  می

اسوتفاده احتمالی از طرف کارکنان بر عهده مسوئولیت هرگونه سووء های فروخ دسوترسوی دارند ارائه نموده وهای الزم را به کارکنان خود که به درگاهد آموزخشووپذیرنده متعهد می (3-31
 باشد.پذیرنده می

 شوند.میفعال ریغ شرکتدر دسترس نباشند، از سمت  ایپاسخگو و ای( )سرکشی دوره pm دو دوره  یتراکن  که ط یدارا رندگانیپذ (3-32

 شود.غیرفعال می شرکتبایست منطبق با قوانین جمهوری اسالمی ایران باشد و در صورت هرگونه مغایرت با عرف و قوانین جمهوری اسالمی درگاه از سمت کسب و کار پذیرنده می (3-33

) خالف شرع، قانون، الزامات شبکه  یا در صورت احراز هر قسم بهره برداری غیر مجازو ت نمود متعاقب صدور دستور قضایی پذیرنده با اطالع از ضوابط شبکه پرداخت، اعالم رضای (3-34
سیاه، ارائه کلیه خدمات پرداخت الک شاپرک، ضمن درج نام متخلف در لیست  شرکت  شرکت ارائه کننده خدمات پرداخت و یا  شرکتترپرداخت و ...( توسط  شان از جانب کلیه  های ارائه ونیک به ای

 ت پرداخت، تعلیق گردد.کننده خدما

های هر یک از پذیرندگان در  شرکت شاپرک مجاز خواهد بود ضمن رصد مستمر و هوشمند تبادالت صورت پذیرفته، در صورت مواجهه با الگوهای مشکوک و غیر متعارف در تراکن  (3-35
و حصول اطمینان از صحت و انطباق عملکرد با الزامات و مقررات شبکه پرداخت الکترونیک کشور، اقدام تمامی بسترهای ارائه خدمات، نسبت به تعلیق درگاه پرداخت پذیرنده تا موعد اتمام بررسی 

 نماید.

 ی و معنوی خواهد بود.در صورت تخطی پذیرنده از هریک از بندهای فوق مسئولیت پاسخگویی آن صرفاً به عهده پذیرنده خواهد بود. این پاسخگویی اعم از جبران ماد (3-36

 

 شرکت( تعهدات 4ماده 

مرکز ارتباط با  و  mabnacard.com2IPG@و  IPG@mabnacard.comآدرس و ایمیل پشوووتیبانی به  .com.mabnacardwwwوب سوووایت شووورکت به آدرس     (4-1
شماره  شتریان به  ست 30005080سامانه پیامکی و  021-27636000م سانی و ثبت درخوا شتیبانی در اختیار پذیرنده جهت اطالع ر شدمیهای پ سطح خدمات  با شرکت  را در  %99,97و 
 نماید.تعهد می مبنا کارت آریااینترنتی پرداخت خصوص درگاه 

 .آوردمی( معرفی شده فراهم هایسایتیت )امکانات مورد نیاز برای برقراری امکان پرداخت اینترنتی وجه را بر روی سا شرکت    (4-2

صورت ایجاد   شرکت (4-3 ضوابط و مقررات کارت  هرگونهدر  سبت به این قرارداد به مرحله اجرا خواهد  تغییر در  ضوابط و مقررات جدید را ن صوب بانک مرکزی، این     یا پذیرندگان کارت م
 قابل رؤیت بوده و پذیرنده ملزم به بررسی و اطالع از آن خواهد بود. شرکتسایت گذاشت. تغییرات اعمال شده رسماً جزو این قرارداد محسوب خواهند شد. تغییرات حادث شده در وب

 این قرارداد اقدام نماید. تا نسبت به تسویه حساب مالی با پذیرنده اینترنتی تحت شرایط مندرج در سایر مواد گرددمیمتعهد  شرکت (4-4

نماید و اطالعات مرتبط با پذیرندگان بزرگ که در سطح گسترده و ملی فعالیت خاص دارند را به های فنی متناسب با سطح پذیرنده میدائما اقدام به بررسی امکانات و زیرساخت شرکت  (4-5
 نماید.  شاپرک اطالع رسانی می

 ، امکانات پشتیبانی و پاسخگویی خود را بنا به تشخیص واحد فنی و در حد توان تجهیز نماید.لیت پذیرندگانگردد متناسب با نوع فعاشرکت متعهد می (4-6

 ( کارمزد و تسویه حساب5ماده 

ن را برای خریدهای انجام شده به حساب به ازای ارائه خدمات پرداخت طبق ضوابط بانک مرکزی و شاپرک از وجه تراکن  خرید مبلغی را به عنوان کارمزد کسر مینماید و باقیمانده آ شرکت (5-1
 باشد.رک میمعرفی شده توسط پذیرنده واریز خواهد کرد. درصد کارمزد مذکور بر اساس قوانین بانک مرکزی و شرکت شاپ

سواعت در روند پیگیری و رفو  48پس از تسوویه حسواب با پذیرنده روزی یکبار و توسوط پایای بانک پذیرنده صوورت خواهد پذیرفت، در صوورت قرار گرفتن فایل واریزی در روند مغایرت،  (5-2
 باشد.می ها وابسته به عملکرد بخ  پایای بانک پذیرندهمغایرت قرار خواهد گرفت. واریز وجوه تراکن 

 ده پذیرنده اینترنتی به  شووماره حسوواب  منتقل نماید، به سوو ر شوورکتیق اینترنت به  کلیه اقالم و مبالغ ناشووی از معامالتی که پذیرنده بر اسوواس این قرارداد به نحو صووحیح از طر  (5-3
 گردد. منتقل می............................................................. ..................... کد شعبه .............................. به نام .................................................................. بانک .............
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  ارائه خدمات پرداخت اینترنتیقرارداد 

 تاریخ: :                   قرارداد شماره

 

 

 هدپذیرن

 مبنا کارت آریاشرکت 
 

ارقامی به حساب پذیرنده اینترنتی منظور کند و یا در محاسبه هر نوع اشتباهی نماید در هر موقو مجاز و مختار است که رأساً و بدون  یا تحت هر عنوان اشتباهاً یا من غیر حق وجوه شرکت (5-4
 انجام هیچگونه تشریفاتی در رفو اشتباه و برگشت وجوه از حساب پذیرنده اقدام کند.

صره       س رده شرکت: تب شت وجوه از  شتباه و برگ سرع وقت و حداکثر ظرف مدت یک هفته و  پس از رفو ا ست در ا ساب پذیرنده ، موظف ا سویه ح کتبی موارد اختالف را به اطالع  صورتهبت

 برساند.پذیرنده 

 به شرکت اطالع دهد. در عاًیسرتب را یص، مراچنانچه به اشتباه وجهی بصورت اضافی به حساب پذیرنده واریز شود، پذیرنده مجاز به برداشت وجه واریزی اضافی نبوده و باید در صورت تشخ (5-5
 نماید. وجه واریزی که به صورت اشتباه به حساب پذیرنده واریز گردیده است در ید وی امانت بوده و تأمینساعت وجه مربوطه را  72شود حداکثر ظرف صورت برداشت سهوی، پذیرنده متعهد می

 مطالبه شرکت از لحظه واریز مفروض خواهد بود. است. دهیدر امانت گرد انتیاستفاده کننده مرتکب بزه خ در صورت استفاده از آن عالوه بر الزام بر استرداد آن،

 ( رفع اختالف و فسخ قرارداد 6ماده 

ستانه حداکثر ظرف (6-1 سیر و اجرای این قرارداد پی  آید و از طریق مذاکره و مکاتبات بطور دو ست در تعبیر و یا تف شود در مرحله بعد  کلیه اختالفاتی که ممکن ا صل ن مدت دو هفته حل و ف
 موضوع به مرجو قضائی ذیصالح ارجاع خواهد گردید. 

. در این موارد طرفین کارشناسان فنی خود را به یکدیگر معرفی خواهند نمود. در صورت باشدمی( ثبت شده در سیستم شرکت یهاLogمالک قضاوت در موارد اختالف، گزارشات وقایو )  (6-2
 بروز هرگونه اختالفی هیچ گزارخ دیگری از هر مرجو و یا هر مقام جز گزارشات ثبت شده در سیستم شرکت مالک اعتبار و قضاوت نخواهد بود.

صورتی که پ (6-3 شد باید مراتب را کتباً به  شرکتذیرنده به هر دلیل مایل به ادامه همکاری با در  ستمی شرکتاعالم نماید و  شرکتنبا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم پذیرنده  بای
 مربوطه اقدام نماید. هایسیستمنسبت به فسخ قرارداد و حذف و جمو آوری نام پذیرنده از کلیه 

 صورت حق فسخ قرارداد های مرتبط توسط پذیرنده پرداخت گردد در غیر اینآوری و سایر هزینهبایست هزینه جمو: در صورت تمایل پذیرنده به فسخ قرارداد پی  از اتمام مدت آن، می تبصره       

 وجود نخواهد داشت.

 جانبهکمجاز به قطو ی شرکتی رساناطالعاعالم نماید. در صورت عدم  شرکت به عاًیسروضوع را پذیرنده موظف است در صورت بروز هرگونه مشکل و یا مورد مشکوک در سایت خود، م  (6-4
 .باشدمیسرویس 

ضرر و زیان وارده به  (6-5 صورت ایجاد هرگونه  شرکتو یا دارندگان کارت و یا عدم رعای شرکتدر  سط  سارت تو صورت عدم جبرا ت تعهدات، میزان خ ن به همراه مهلت پرداخت تعیین و در 
 باشد.می "مشتری بد حساب"پذیرنده در بانک اطالعاتی شاپرک به عنوان  طرفه و جبران خسارت وارده از محل وثایق و تضامین پذیرنده و ثبتیکخسارت، شرکت محق به فسخ قرارداد به صورت 

ستم پرداخت الکترونیک پس از اعال شرکت (6-6 سی سخ قرارداد و قطو ارتباط با  سبت به ف سط پذیرنده ن صورت عدم رعایت مفاد این قرارداد تو ست در  م کتبی مراتب به پذیرنده و دادن مجاز ا
 مهلت الزم، اقدام نماید.

 فسخ قرارداد به آنها عمل نشده است را نقض نخواهد کرد.فسخ این قرارداد تعهداتی را که قبل از فسخ برای طرفین بوجود آورده و تا لحظه  (6-7

 .باشدشاپرک در این خصوص می دأییتمنوط به تسویه حساب کامل قرارداد منعقده و  PSP  هایدر صورت فسخ قرارداد از سوی پذیرنده، دریافت خدمات از سایر شرکت (6-8

 ( پيوستها7ماده 
گردیده به عنوان پیوسووت و جزء الینفک قرارداد  مرکزی منتشوورو همچنین قوانینی که از طرف بانک  گردندمیو اسووناد و مدارکی که بر اسوواس این قرارداد بین طرفین مبادله  هااعالمیهکلیه 

 محسوب خواهند شد.

 

 ( سقف تراکنش8ماده

 . باشدمینامحدود      تراکن  معادل  سقف

 ( مبادله قرارداد 9ماده 

 .امضاء طرفین رسید ................... به تایید و  تاریخنسخه که حکم واحد دارند تنظیم گردید و در  2ماده و در  9ر این قرارداد د


