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  (IPGدرگاه پرداخت اینترنتی )  قرارداد ارائه خدمات پذیرندگی

 شماره قرارداد: تاریخ: 473002F کد سند:
 01شماره بازنگری: 

 4از  1صفحه: 

 را کنترل نموده و از صحت مندرج در آن اطمینان حاصل فرمایید. آن ثبت شده در طالعاتا ،رنده محترم، هنگام عقد قراردادتوضیح: پذی

و همچنین وب سایت  200041072، سامانه پیامکی با شماره 021-27636000با شماره  پرداخت الکترونیک سپهرمرکز تماس شرکت 

www.sepehrpay.com باشد.آماده برقراری ارتباط پذیرندگان می 

 نام، تاریخ، امضاء و مهر پذیرنده: مهر شرکت: بارکد شماره قرارداد:

 

 اثر انگشت پذیرنده:

 

از بانک مرکزی  الکترونیکی، دارای مجوز خدمات پرداخت 41131967۵۵98و کد اقتصادی  10103۵۵0142، شناسه ملی 31۵076 ثبت ارهـبه شم )سهامی خاص(، پرداخت الکترونیک سپهرشرکت  بینماقرارداد این 

و آقا/ خانم  طرف کی از شودیمنامیده  "شرکت"که در این قرارداد اختصارًا  63پالک غربی،  یابان هویزهخ، هروردی شمالیستهران، خیابان  انی دفتر مرکزی:به نشـ ۵81672121به شماره .ا.ا ج

 .شدقانون مدنی به شرح ذیل منعقد  219و  190، 10از طرف دیگر، با رعایت مواد  شودیمنامیده  "پذیرنده"که در این قرارداد اختصاراً  زیر.............................................................. به شرح مشخصات جدول 
 

  و تجاری : اطالعات هویتی 1جدول شماره 

 اطالعات هویتی

نام و  نام خانوادگی 

 پذیرنده
 کد ملی تلفن ثابت تلفن همراه نام پدر

شماره 

 شناسنامه
 الکترونیکیپست  تاریخ تولد

        

 اطالعات تجاری

 نام واحد تجاری
 نوع شخص

 )حقیقی/ حقوقی(
 اجاره تاریخ اعتبار جواز/ یبرداربهرهپروانه  /کد شناسه نام صنف کد صنف

      

 آدرس محل کسب
 .... .............................استان....................................... شهر/ شهرستان .......................................... منطقه...................

 کد پستی ............................................................................................................................................................................................

 رقمی( 10)

 

          

 آدرس محل سکونت
 .... .............................استان....................................... شهر/ شهرستان .......................................... منطقه...................

............................................................................................................................................................................................  

 (Multi Account)  چند حسابی                       حسابی    تک                  تعداد حساب: : اطالعات حساب پذیرنده2جدول شماره 

 کد شعبه نام شعبه نام بانک نام دارنده حساب نوع حساب اصلی حسابشماره

      

                         IR→کد پذیرنده    شبا: 

 پرداخت اینترنتی  : اطالعات پذیرندگان خدمات 3جدول شماره 

  Valid  IP آدرس 
 الکترونیکیشماره و تاریخ مجوز نماد اعتماد 

 اینترنتی وکارکسب
 

شماره ترمینال 

 )اینترنتی(

   محدوده جغرافیایی تحویل و عرضه کاال  دامنه

نموده و مسئولیت ناشی از نادرست  دیتائپذیرنده قرارداد، اطالعات مندرج در جدول فوق را  عنوانبهاینجانب ....................................................... 

 بودن آن را خواهم پذیرفت.

 اطالعات(  دیتائتاریخ و امضاء )

 قرارداد در کاربردی اصطالحات .1 ماده

 باشد.( میبانک مرکزی ج.ا.اشرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت )تابع  شاپرک: .1.1

 خرید، مانند (و شاپرکبانک مرکزی ج.ا.ا یهاهیرو آخرین اساس بر) بانکی عملیات : هرگونهتراکنش .1.2

موبایل ی فروش، اینترنت، هاانهیپای پرداخت اعم از هادرگاه که توسط غیره، و قبض پرداخت دریافت موجودی،

 . پذیردمی انجام بانکی پرداخت یهاشبکه درکه و غیره 

ی است که تحت رحضوریغی حضوری و هاتراکنششامل سامانه پذیرش  :اینترنتی درگاه پرداخت .1.3

شتاب و شبکه ی بانکی و اتصال آن به هاکارتاز طریق مشخصات دارنده  تواندیمنظارت و قوانین شبکه بانکی 

 آن را به انجام رساند. مالی یهاتراکنشانجام  منظوربهشاپرک 

 درگاه پرداخت"و با استفاده از  "یبانککارت"شخص حقیقی یا حقوقی است که با پذیرش پذیرنده:  .1.4

 .دینمایماقدام  "دارنده کارت"نسبت به فروش کاال یا ارائه خدمات به  "اینترنتی

یابد و پذیرنده محرمانه که توسط شرکت به پذیرنده تخصیص می کد شناسهعبارت از کد اعتبار سنجی:  .1.5

 اقدام خواهد نمود. موردنظراز طریق فرآیندها و ابزارهای سیستمی شرکت نسبت به ارتباط و دریافت خدمات 

های پرداخت تعریف شده و در قرارداد فیمابین ای یکتا بوده که برای هر پایانه درگاهشماره شماره پایانه: .1.6

 تخصیص می یابد. پرداخت الکترونیک سپهربه شبکه داخلی شرکت 

به وزارت  وابسته) یکیاست که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترون یانشانه نماد اعتماد الکترونیکی: .1.7

 .شودیداده م ینترنتیا یهابه فروشگاه هیدییبه عنوان تا (رانیصنعت، معدن و تجارت ا

 قرارداد موضوع .2 ماده

 و پذیرنده که برای فروش کاال یا  –برای تأمین درگاه پرداخت اینترنتی  –همکاری بین شرکت عبارت است از 

 -متعلق به شرکت  ی پرداختهادرگاهتوسط بانک مرکزی ج.ا.ا ی مورد تأیید هاکارتاز طریق  ارائه خدمت

 .ردیپذیمبر اساس قوانین و مقررات شاپرک و سایر قوانین مربوطه صورت 

تهیه و تنظیم گردیده  بانک مرکزی ج.ا.اقوانین و مقررات شاپرک و نظام  بر اساسقرارداد حاضر : 1تبصره 

 است.

است و هر  شدهفیتعر قرارداد براساس نوع درگاه پرداخت اینترنتی اینمفاد و تعهدات مندرج در : 2تبصره 

 متعهد به اجرای موارد غیر مرتبط با تعهدات سایر پذیرندگان  نخواهند بود. الزاماًیک از پذیرندگان 

 عمل نموده و هرگونه الزاماًرا  در قرارداد حاضرکلیه موارد اعالمی باشدپذیرنده متعهد می :3تبصره 

رعایت موارد اعالمی حادث شود بر عهده پذیرنده خواهد بود. همچنین پذیرنده  لیتی که در اثر عدممسئو

نماید، ملزم به اعالم نمود مادامی که با علم و آگاهی و اطالع کامل از درگاه پرداخت اینترنتی استفاده می

ذکر گردیده  حاضرچه در قرارداد  و این قوانین باشدمیو شاپرک  بانک مرکزی ج.ا.ارعایت قوانین و مقررات 

باشد و چه در آینده وضع گردد جزء الینفک قرارداد بوده و تبعیت از آن برای طرفین الزامی خواهد بود. 

، ایمیل و ی ارتباطی ممکن از قبیل نامه، پیامکهاکانالاطالع رسانی و ابالغ قوانین و مقررات شاپرکی از 

 .باشدنمیبود و عذر عدم اطالع پذیرفته  www.sepehrpay.comینشان هبسایت اینترنتی شرکت 

پذیرفته، در صورت شرکت شاپرک مجاز خواهد بود ضمن رصد مستمر و هوشمند تبادالت صورت :4تبصره 

مواجهه با الگوهای مشکوک و غیر متعارف در تراکنش های هر یک از پذیرندگان در تمامی بسترهای ارائه 

ق درگاه پرداخت پذیرنده تا موعد اتمام بررسی و حصول اطمینان از صحت و انطباق خدمات، نسبت به تعلی

 عملکرد با الزامات و مقررات شبکه پرداخت الکترونیکی کشور، اقدام نماید.

 قرارداد مدت .3 ماده

 طرفین همچنان فسخ از سوی و در صورت عدم اعالم شروع گردیده امضای پذیرنده از تاریخمدت این قرارداد 

 .به قوت خویش جاری است 

 هزینه نصب و پشتیبانی .4 ماده

 شاپرک و یهاهیروو  هادستورالعمل بر اساسی نصب و پشتیبانی، روش و زمان دریافت آن، هانهیهزمبالغ 

صورت  هاافتیدرشرکت تعیین گشته و پس از اعالم به پذیرنده، از همان تاریخ بر مبنای آن محاسبات و 

 خواهد پذیرفت.

 پذیرندهتعهدات  .5 ماده

 از قرارداد در مندرج یتجار و یتیهو اطالعات از کی هر در رییتغدر صورت باشد متعهد میپذیرنده  .5.1

http://www.sepehrpay.com/
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  (IPGدرگاه پرداخت اینترنتی )  قرارداد ارائه خدمات پذیرندگی

 شماره قرارداد: تاریخ: 473002F کد سند:
 01شماره بازنگری: 

 4از  2صفحه: 

 را کنترل نموده و از صحت مندرج در آن اطمینان حاصل فرمایید. آن ثبت شده در طالعاتا ،رنده محترم، هنگام عقد قراردادتوضیح: پذی

و همچنین وب سایت  200041072، سامانه پیامکی با شماره 021-27636000با شماره  پرداخت الکترونیک سپهرمرکز تماس شرکت 

www.sepehrpay.com باشد.آماده برقراری ارتباط پذیرندگان می 

 نام، تاریخ، امضاء و مهر پذیرنده: مهر شرکت: بارکد شماره قرارداد:

 

 اثر انگشت پذیرنده:

 

 صنف رییتغ کسب، مجوز رییتغ تماس، اطالعات ،یحقوق اشخاص یبرا یرسم روزنامه مندرجات رییتغ لیقب

 .دینماارائه  را مربوطه مدارک و اعالم شرکت تماس مرکز به ساعت 72 ظرف را مراتب....  و

ی پرداخت هادرگاهی ابزارهای پذیرش و هامشخصهو  هایژگیوپذیرنده با آگاهی کامل، نسبت به  .5.2

 گرددیمو تشخیص قرار داده و متعهد  دیتائموضوع قرارداد را عیناً مورد  درگاه پرداخت اینترنتیشرکت، 

 هرگونهمندرج در قرارداد استفاده نماید و در قبال وقوع  وکارکسبی در برداربهرهاز آن در جهت  صرفاً

درگاه ی و....( از سازهیشبی )اعم از معامالت صوری، رقانونیغو  رمجازیغی هاتیفعالاحتمالی و  سوءاستفاده

، پاسخگو و مسئـول بوده و  ضمن جبران خسارات وارده احتمالی، عواقب قانونی آن را نیز پرداخت اینترنتی

 پذیرفت.خواهد 

خدمات الکترونیکی  دهدهنارائهی هاشرکتاز دیگر  خدمتدریافت  درصورتباشد متعهد میپذیرنده  .5.3

 درگاه پرداخت اینترنتیو استفاده از  نگهداشتن، تا پایان مدت این قرارداد نسبت به فعال زمانهم صورتبه

شرکت با شرایط مندرج در قرارداد اقدامات الزم و کافی را به عمل آورد. در غیر این صورت شرکت حق و 

 نماید. رفعالیغرا  درگاه پرداخت اینترنتیاختیار خواهد داشت 

های موضوع قرارداد، آموزش درگاه پرداخت اینترنتیبرای استفاده صحیح از باشد متعهد میپذیرنده  .5.4

جلوگیری از  برایداده و  انتقال های ارتباطی دریافت نموده اند را به پرسنل خودق کانالالزم که از طری

استفاده از این ابزار نیز نظارت نماید و درغیر  ای کارکنان خود درهرگونه سوءاستفاده احتمالی، بر رفتار حرفه

 .این صورت مسئولیت عواقب ناشی ازآن را برعهده خواهد داشت

گردد از برداشت  زیشده وار حساب اعالم صورت اشتباه به به یچنانچه وجهباشد متعهد می رندهیپذ .5.5

بایست می رندهیپذ ،یبه شرکت اطالع دهد و در صورت برداشت سهو عاًینموده و مراتب را سر یآن خوددار

 .اقدام نمایدبه همان حساب  بالفاصله و بدون هرگونه ادعا نسبت به عودت وجه مورد نظر

آن را  یحق واگذار رندهینبوده و پذ ریانتقال به غقابل رنده،یشده به پذداده صیپرداخت تخص درگاه .5.6

 . باشدیم یبر عهده و سیاستفاده از سرو تیمسئول هیاست که کل یهیندارد و بد گرانیبه د

 یمشتربه خدمات /کاال لینسبت به تحو یدر صورت موفق بودن تراکنش مال باشدمتعهد می رندهیپذ .5.7

 تیست مسئولا یهی. بددینما یخوددار یخدمت به مشتر ایکاال  لیصورت از تحو نیا ریو در غ دیاقدام نما

 .باشدیم رندهیبند بر عهده پذ نیا تیاز عدم رعا یهرگونه خسارت ناش

 زیشده و نفروخته خدمات/کاال تیو کم تیفیک در زمینه تیهرگونه مسئول باشدمتعهد می رندهیپذ .5.8

 .ردیارسال آن را بر عهده گ

قرارداد از سمت  نیمفاد ا تیکه به سبب عدم رعا یو معنو یماد انیهرگونه خسارات و ز جبران .5.9

 رندهیو شرکت باشد به عهده پذ انیمشتر رنده،یقرارداد که شامل پذ نیا نفعانیذ هیمتوجه کل رندهیپذ

  .باشدیم

ای از دارنده ، مبلغ اضافهدرگاه پرداخت اینترنتیبابت پرداخت وجه از طریق  باشدمتعهد میپذیرنده  .5.10

 کارت دریافت نکند.

تأمین و  منظوربه باشدیمپذیرنده، شرکت مختار و مجاز  حساببهدر صورت واریز وجه اضافی  :5تبصره 

قوانین و دستورالعمل شاپرک و یا سایر مراجع قانونی مرتبط  بر اساس، زشدهیواربرگشت معادل مبلغ اضافی 

 بدون اطالع پذیرنده اقدام نماید.

عملیاتی  -فنی الزم ساختار وامکانات   با هماهنگی شرکت، نسبت به ایجادباشد متعهد میپذیرنده  .5.11

 نماید. اقدام خود)فروش اینترنتی(  یپرداخت الکترونیک سیستم در

باشد مدارک الزم را جهت احراز اهلیت تجاری که جزو شرایط الزم جهت دریافت میپذیرنده متعهد  .5.12

ـــایر موارد(، در درگاه پرداخت اینترنتی می ـــد )از جمله نماد اعتماد الکترونیکی دارای تاریخ معتبر و س باش

شرکت قرار دهد. ست نماد اعتماد الکترونیکی را با ثبت نام و دریافت پذیرنده می اختیار  سه از مرکز بای شنا

ــایت خود در تمام  ــعه تجارت الکترونیکی دریافت نماید و متعهد به ایجاد نماد اعتماد الکترونیکی در س توس

 .باشدمیمدت اجرای قرارداد 

ـــعه تجارت  :6 تبصررره ـــوابط مرکز توس نماد اعتماد نیاز به دریافت  الکترونیکیپذیرندگانی که طبق ض

 ندارند با مراجعه به سایت مرکز بایستی گواهی مربوطه را دریافت نمایند. الکترونیکی

کلیه مدارک مثبته جهت احراز اهلیت تجاری )مانند جواز کسب و ... ( باشد متعهد میپذیرنده  .5.13

مدارک هویتی مانند کارت ملی )شناسنامه و کارت ملی پذیرندگان حقیقی اساسنامه و روزنامه رسمی 

 پذیرندگان حقوقی( و سایر مدارک و اطالعات الزم را به شرکت ارائه نماید.آخرین تغییرات 

در صورت تغییر در صنف و یا سایر اطالعات ارائه شده به شرکت جهت باشد متعهد میپذیرنده  .5.14

شناسایی خود و محل کسب، )از جمله تغییر مندرجات روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی( موضوع را به 

در صورت قصور در  .کت اعالم نموده و مستندات مرتبط را در اختیار شرکت قرار دهدصورت رسمی به شر

 باشداین خصوص مسئول پاسخگوئی و جبران خسارات ناشی از این امر، پذیرنده می

مرتبط با  هایIPاینترنتی، تغییر  هایآدرستغییر در محل فعالیت، تغییر در  هرگونهدر صورت  .5.15

محل جدید را در اسرع وقت و حداکثر یک هفته پیش از جابجایی به شرکت  امر فروش، پذیرنده نشانی

تا  باشدیمی غیر را خواهد پذیرفت و همچنین متعهد هاآدرسی ناشی از ارائه هاتیمسئولاعالم نماید و 

که از طرف شرکت اعالم و یا به نحوی  -و قوانین حاکم بر اجرای قرارداد در این خصوص را  هادستورالعمل

 رعایت نماید. - شودیماز آن مطلع 

 گذاریقیمتکاالها یا خدمات عرضه شده را منطبق با دستورالعمل ستاد باشد متعهد میپذیرنده  .5.16

وزارت  ازسوینماید )درصورت وجود و ابالغ دستورالعمل مصوب  گذاریقیمتکاالها در وزارت بازرگانی 

 پذیرنده(.  توسطبا کاال یا خدمات ارائه شده ارتباط  دربازرگانی 

ی واقعی که بر اساس خدمات واقعی هاتراکنشاز درگاه پرداخت فقط برای باشد متعهد میپذیرنده  .5.17

بین خریدار و پذیرنده صورت پذیرفته استفاده نماید و هیچ گونه وجه اضافی عالوه بر مبلغ کاال و یا خدمات 

 از مشتریان دریافت ننماید.

اینترنت، پس  ازطریقتا نسبت به ارسال کاال یا ارائه خدمات فروخته شده باشد متعهد میپذیرنده  .5.18

آنالین پرداخت، مطابق توافق به عمل آمده با دارنده کارت، اقدام نماید. بدیهی است که هر گونه  دیتائاز 

ذیرنده . پباشدمیآن بر عهده پذیرنده  ارسال نیزمسئولیت در زمینه کیفیت و کمیت کاالهای فروخته شده و 

، نحوه و شرایط ارسال و موردعرضهکاال یا خدمات  وکافیصحیح، دقیق  رسانیاطالعملزم است نسبت به 

مسئولیت پذیرنده اینترنتی  در وب سایت فروش اینترنتی خود اقدام نموده و خرید ازتحویل، شرایط برگشت 

 )فروشنده( را به اطالع دارندگان کارت )خریداران( برساند. 

به نحوی واضح و آشکار شماره تماس امداد مشتریان و آدرس الکترونیکی باشد متعهد می پذیرنده .5.19

پشتیبانی سایت خود را بر روی سایت اعالم نماید تا در  مسئولین یافرد یا افرادی را به عنوان مسئول و 

الکترونیک با صورت بروز مشکل در امر خرید اینترنتی مشتری بتواند مشکالت را از طریق تلفن و یا پست 

 مسئولین سایت در میان بگذارد.

 تأییدپس از انجام تراکنش، اطالعات مربوط به شماره رسید دیجیتالی باشد متعهد میپذیرنده  .5.20

شده از سوی بانک )شماره پیگیری،شماره مرجع،نام شرکت،نتیجه تراکنش( را به نحوی واضح و آشکار روی 

 سایت خود به دارنده کارت )خریدار( ارائه نماید.

نسبت به اطالعات حساس دارنده کارت و حفظ امنیت اطالعات مشتریان باشد متعهد میپذیرنده  .5.21

عات مالی یا رمز یا هرگونه اطالعات محرمانه و خصوصی مشتریان وفادار بوده و از جستجو یا کسب اطال

 اجتناب ورزد.

تمامی اقدامات الزم جهت حفاظت از اطالعات را به عمل آورده و از افشای اطالعات مشتریان در  .5.22

مجامع عمومی یا در اختیار قراردادن آن به اشخاص غیرمجاز جلوگیری نماید. پذیرنده به هیج عنوان حق 

و ثبت اطالعات کارت مشتریان را نداشته و منظور از اطالعات در این بند، سایر اطالعات پروفایلی  دریافت

 .باشدمیمشتریان 

عمل را در سایت خود درج نموده و طبق دستورال الکترونیکینماد اعتماد باشد متعهد میپذیرنده  .5.23

میل و پیامک( در اختیار وی قرار گرفته، سایت، ایرسانی )وبهای اطالعکه از طریق کانالافزاری شرکت نرم

 در این مورد اقدام نماید.

در صورت باشدمتعهد میتأمین نماید و همچنین امنیت وب سایت خود را باشد میپذیرنده متعهد  .5.24

رخداد موارد امنیتی مانند هک شدن سایت خود، بالفاصله مراتب را به شرکت اعالم نماید تا شرکت نسبت 

 مربوطه اقدام کند. "کد پذیرنده"ی سازبه غیرفعال

ها نبوده و تنها مجاز به استفاده از لوگوی پذیرنده به هیچ وجه مجاز به استفاده از نام و لوگوی بانک .5.25

 باشد.گردد، میشاپرک فقط در محلی که خریدار یا دارنده کارت جهت پرداخت هدایت می

پذیرنده احتیاج دارد  سایتوبررسی فنی که اطالعاتی که شرکت برای ب باشدمیمتعهد پذیرنده  .5.26

در اسرع وقت  شودمیو مواردی که نماینده شرکت متذکر  هاتوصیه ودر اختیار نماینده شرکت قرارداده 

 بکار ببندد.

 را با پرداخت الکترونیک سپهر با نام و نشان تجاریهرگونه تبلیغات باشد متعهد میپذیرنده  .5.27

 هماهنگی شرکت انجام دهد.

حق انتفاع از امکانات پرداخت الکترونیک  تواندنمینده به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی پذیر .5.28

 )فروش اینترنتی( را به غیر واگذار نماید. 

تبادل  هایروشکه بدون هماهنگی و کسب مجوز از شرکت، از تبدیل  باشدمیپذیرنده متعهد  .5.29

 و تبدیل پرداخت اینترنتی به پرداخت با موبایل( خودداری نماید. API)مثال افزودن  مالی

امکانات پرداخت اینترنتی را فقط برای زمینه فعالیت ذکر شده در این  باشدمیپذیرنده متعهد  .5.30

نظر تغییر نماید حتما باید بالفاصله مراتب را به  درموقرارداد مورد استفاده قراردهد. چنانچه زمینه فعالیت 
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  (IPGدرگاه پرداخت اینترنتی )  قرارداد ارائه خدمات پذیرندگی

 شماره قرارداد: تاریخ: 473002F کد سند:
 01شماره بازنگری: 

 4از  3صفحه: 

 را کنترل نموده و از صحت مندرج در آن اطمینان حاصل فرمایید. آن ثبت شده در طالعاتا ،رنده محترم، هنگام عقد قراردادتوضیح: پذی

و همچنین وب سایت  200041072، سامانه پیامکی با شماره 021-27636000با شماره  پرداخت الکترونیک سپهرمرکز تماس شرکت 

www.sepehrpay.com باشد.آماده برقراری ارتباط پذیرندگان می 

 نام، تاریخ، امضاء و مهر پذیرنده: مهر شرکت: بارکد شماره قرارداد:

 

 اثر انگشت پذیرنده:

 

بی به شرکت اعالم و در صورت نیاز کارمزد و نحوه تسویه متناسب با زمینه فعالیت جدید تغییر صورت کت

 یابد.

 که مطیع قوانین حاکم بر تجارت الکترونیک مصوب مجلس شورای اسالمی باشدمیپذیرنده متعهد  .5.31

یک بوده و آنها را الکترون هایپرداختو مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در مورد  هابخشنامه و

 ی ناشی از عدم رعایت آن را خواهد پذیرفت.هاتیمسئولو تمامی  نمایدمیرعایت 

ریال داشته باشد.  10000تراکنش واقعی با حداقل مبلغ  ۵ماهانه حداقل باشد متعهد میپذیرنده  .5.32

 سازی کد پذیرنده اقدام نماید. ماه مجاز خواهد بود نسبت به غیر فعال 6در غیر اینصورت شرکت پس از 

برای هر تراکنش اطالعات شماره پیگیری، شماره مرجع، نام شرکت ارائه  باشدپذیرنده متعهد می .5.33

 ( و نتیجه تراکنش را به دارنده کارت نمایش دهد.پرداخت الکترونیک سپهر) دهنده خدمات

دریافت رسید تراکنش موفق از درگاه پرداخت اینترنتی به معنی کسر وجه از حساب دارنده کارت  .5.34

باشد بوده همچنین دریافت رسید تراکنش ناموفق از درگاه پرداخت اینترنتی به معنی عدم انجام تراکنش می

چه پول از حساب دارنده کارت کسر شده باشد، عودت مبلغ مورد نظر به دارنده کارت تضمین شده و چنان

 است.

)براساس دستورالعمل  pm دو دوره یتراکنش که ط یدارا رندگانیپذدرگاه پرداخت اینترنتی  .5.35

pm  )شوند.میفعال ریغ شرکتدر دسترس نباشند، از سمت  ایپاسخگو و پذیرندگان اینترنتی 

، اعالم رضایت نمود متعاقب صدور دستور قضایی و یا در صورت شاپرکپذیرنده با اطالع از ضوابط  .5.36

احراز هر قسم بهره برداری غیر مجاز ) خالف شرع، قانون، الزامات شبکه پرداخت و ...( توسط شرکت ارائه 

کلیه خدمات  کننده خدمات پرداخت و یا شرکت شاپرک، ضمن درج نام متخلف در لیست سیاه، ارائه

 نده خدمات پرداخت، تعلیق گردد.دههای ارائهن از جانب کلیه شرکتبه ایشا الکترونیکیپرداخت 

 انعقاد از قبل مدارک اصل یبررس جهت شرکت بازرسان و ندگانینما با باشدمی متعهد رندهیپذ .5.37

 جهت را مدارک هیکل و دینما یهمکار شرکت نامه افتیدر ای و کنندهمراجعه تیهو احراز از پس قرارداد

 .دهد قرار شانیا اریاخت در نمودن اصل با برابر یکپ و یبررس

 تعهدات شرکت .6 ماده

ی ارتباطی خود به ارائه خدمات پشتیبانی هاکانالاز طریق مرکز تماس و دیگر  باشدشرکت متعهد می .6.1

 ی الزم را به آنان ارائه نماید.هامشاورهبه پذیرندگان پرداخته و راهنمایی و 

 نامه ارسال صورتبه رندگانیپذ مختلف هایگروه با متناسب رندگانیپذ با شرکت یارتباط هایکانال .6.2

 تیسا ل،یمیا ،200041072 سامانه از کوتاه امیپارسال  ،یتلفنتماس  ،یحضور مراجعه شده، ممهور

 باشد.می پذیرامکان....  و (www.sepehrpay.com) ینترنتیا

از طریق را  درگاه پرداخت اینترنتیاندازی در زمان نصب و راه مستندات راهنما باشدمیشرکت متعهد  .6.3

 به پذیرنده ارائه نماید.های ارتباطی شرکت کانال

جهت احراز هویت کارشناسان فنی خود در مراجعات حضوری، نسبت به صدور  باشدمیشرکت متعهد  .6.4

ر این صورت شرکت در صورت پذیرش افراد غیر رسمی اقدام نماید و در غی نامهیمعرفکارت شناسایی و یا 

 مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت. گونهچیهتوسط پذیرنده 

مصوب  الکترونیکیهای شرکت در صورت ایجاد هرگونه تغییر در ضوابط و مقررات کارت و پرداخت .6.5

و تغییرات  داردیمو شاپرک، ضوابط و مقررات جدید را اعمال نموده و به پذیرنده اعالم  بانک مرکزی ج.ا.ا

 رسماً جزء این قرارداد محسوب خواهند شد. شدهاعمال

 نماید.می اقدام رندهیپذ مورد استفاده دامنه و IP صحت یبررس به نسبت یزمان هایبازه یطشرکت  .6.6

 سطح کیفی خدمات: در راستای قوانین نظام بانکی کشور و الزامات شاپرک ، شرکت متعهد است: .6.7

سطح کیفی خدمات فنی و پشتیبانی خود را با بهترین سطح و کیفیت به پذیرندگان ارائه نماید.  .6.7.1

، باید مطابق با باالترین معیارها دینمایمهمچنین شرکت در رابطه با کلیه خدماتی که طبق این قرارداد ارائه 

، کارایی، سرعت و جانبههمهی عمل نموده و خدمات و تعهدات خود را با کارشناسی احرفهو استانداردهای 

 .دقت الزم به انجام برساند

 .ساعته به دارندگان کارت از طریق مرکز تماس شرکت 24ارائه خدمات پشتیبانی  .6.7.2

 احراز هویت  .7 ماده

شده از طرف تشخیص هویت و شناسایی پذیرنده با توجه به اظهارات و مستندات مورد نیاز اعالم  .7.1

 نماینده شرکت تحویل داده خواهد شد انجام خواهد گرفت.شرکت که قبل از امضای قرارداد به 

با انعقاد قرارداد به شرکت تحویل  زمانهمکلیه اسناد هویتی و تجاری را که  دینمایمپذیرنده تعهد  .7.2

 دهد، می

صحیح، قانونی و دارای اصالت بوده و در غیر این صورت پذیرنده تمامی مسئولیت عواقب ناشی از مجعول 

این مستندات  تواندیماست شرکت  ذکر انیشای بودن و صوری بودن آن را خواهد پذیرفت. رقانونیغبودن، 

 نیاز از پذیرنده مطالبه نماید.  برحسبی هرزمانرا 

رسانی، خدمات پشتیبانی و تسویه مالی پذیرنده توسط شرکت از طریق کلیه ارتباطات، آموزش، اطالع .7.3

 احراز هویت پیوست آن خواهد بود.اطالعات مندرج در قرارداد و اسناد 

های اعتباری و یا نقدی هنگام خرید با نماید نسبت به احراز هویت دارندگان کارتپذیرنده تعهد می .7.4

به عرف صنف( اقدام نموده و از صحت و انطباق هویت صاحب کارت با اسناد هویتی  با توجهمبالغ نامتعارف )

پذیرنده مسئولیت عواقب ناشی از آن را بر عهده خواهد  رتصو نیاشخص اطمینان حاصل نماید و در غیر 

 داشت.

 ییشناسا کارت ارائه با فقط شرکت،و کارشناسان  ندگانینما توسط ی حضوریبانیپشت خدمات انجام .7.5

 آن قیطر از کارشناسان تیهو احراز به ملزم رندهیپذ و باشدیم مجاز شرکت یرسم نامهیمعرف ای و معتبر

 بر یتیمسئول گونهچیه شرکتصورت  نیا ریغ در شرکت خواهد بود،  مرکز ارتباط مشتریانیا تماس با  و

 .داشت نخواهد عهده

 تسویه و کارمزد .8 ماده

و کلیـه  شده یمعرف)در صفحه اول قرارداد(  2اصلی تسـویه پذیرنده به شرح جدول  حساب شماره .8.1

 تبادالت مالی با پذیرنده از آن طـریق صورت خواهد پذیرفت.

عنوان )در صفحه اول قرارداد( به 2حساب مندرج در جدول  شماره یعالوه بر معرف رندهیپذ: 7تبصره 

خود را به تعداد  .................. حساب )حداکثر تا هشت حساب( به شرح  یهاحساب شماره ریسا ،یحساب اصل

 .دینمایم یمعرف " یفرم درخواست چند حساب"

 م،یتسه اتیعمل هی(، کلMulti Account) یاز خدمات چند حساب رندهیدر صورت استفاده پذ :8 تبصره

 .دیمربوطه انجام خواهد گرد یهاشاپرک به شرح فرم نیمطابق قوان هارتیو رفع مغا هاهیتسو

و شرکت شاپرک مبنی بر کسر کارمزد  بانک مرکزی ج.ا.اقوانین و دستورالعمل و اعالم رسمی  بر اساس .8.2

ابالغ خواهد شد، پذیرنده، شرکت را مجاز به اعمال  رسماًاز هر تراکنش که  شده نییتعبانکی به میزان تعرفه 

 آن در فرآیند تسویه خود خواهد دانست.

ی هادرگاهو  درگاه پرداخت اینترنتیارائه هرگونه خدمات پرداخت از طرف شرکت بر روی  در صورت .8.3

پرداخت و یا انجام توافق طرفین قرارداد برای انجام آن، در چهارچوب قوانین و مقررات نظام بانکی کشور مبنی 

 خواهد بود. شده نییتعبر دریافت کارمزد از هر تراکنش، شرکت موظف به اجرای آن طبق روال 

 بر اساسریز گردد، شرکت پذیرنده وا حساب بهوجوهی  اشتباهاًچنانچه در انجام فرآیند تراکنش مالی  .8.4

 رأساً قوانین بانکی یا مجوزهای قانونی شاپرک و یا سایر قوانین رسمی کشور، در هر زمان مجاز و مختار است 

 و بدون انجام هیچ تشریفاتی نسبت به رفع اشتباه و برگشت وجوه از حساب پذیرنده اقدام نماید. 

ی و به اطالع پذیرنده خواهد رسید، جزء بندهای اندازراههای دیگر که در آینده ارائه کارمزد سرویس .8.5

 باشد.می االجراالزمالحاقی قرارداد بوده و 

ی رسمی شاپرک و بانک مرکزی ج.ا.ا. هادستورالعملبا پذیرنده مطابق با تعرفه، قوانین و  حسابهیتسو .8.6

 .ردیپذیمصورت 

گاه پرداخت اینترنتی معادل های پذیرنده برای درگاه پرداخت اینترنتی درسقف تراکنش .8.7

 باشد.می ........................................................... ریال

ارائه هرگونه خدمات عمومی شامل پرداخت قبوض، شارژ و غیره، روی ابزارهای پذیرش  در صورت :9تبصره 

و با همان حساب تسویه  شودیمواریز  شدهفیتعری پرداخت، کلیه وجوه دریافتی به شباهای عمومی هادرگاهو 

 خواهد شد.

(، پذیرنده حسابشمارهدرخواست پذیرنده برای اصالح یا تغییر شبای اختصاصی خود ) در صورت :10تبصره 

با درخواست به وی ابالغ  زمانهمو فرآیند اجرایی شرکت است که  دستورالعمل بر اساسملزم به اجرای آن 

 قوانین و مقررات شاپرک اقدام خواهد نمود. بر اساساز دریافت و بررسی آن خواهد شد و شرکت نیز پس 

 ی منعقد گردد.اجداگانهقرارداد  ستیبایمتسهیمی با شبای عمومی انجام گیرد  کهیدرصورت :11 تبصره

 دخسارات و فسخ قراردا .9 ماده

 باشد.این قرارداد نسبت به شرکت جایز و نسبت به پذیرنده الزم می .9.1

عدم رعایت هر یک از مفاد این قرارداد توسط پذیرنده و یا در صورت عدم  درصورتشرکت مجاز است  .9.2

و  درگاه پرداخت اینترنتینمودن  رفعالیغنسبت به فسخ قرارداد و  داندیمی که صالح هرزمانکارایی الزم در 

 نهایی اقدام نماید.        حسابهیتسو

بررسی عملکرد پذیرنده، یا به هر دلیل فنی، امنیتی و یا  شرکت در هر زمان در صورت ارزیابی و .9.3

و  زم نسبت به فسخ قراردادظرف مدت ال  -که ضرورت عدم همکاری با پذیرنده را محرز نماید -سازمانی

 حساب را انجام خواهد داد.اقدام نموده و تسویه درگاه پرداخت اینترنتیغیرفعال نمودن 
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  (IPGدرگاه پرداخت اینترنتی )  قرارداد ارائه خدمات پذیرندگی

 شماره قرارداد: تاریخ: 473002F کد سند:
 01شماره بازنگری: 

 4از  4صفحه: 

را کنترل نموده و از صحت مندرج در آن اطمینان حاصل فرمایید. رنده محترم، هنگام عقد قرارداد اطالعات ثبت شده در آنتوضیح: پذی  

 باشد.آماده برقراری ارتباط پذیرندگان می www.sepehrpay.comو همچنین وب سایت  200041072، سامانه پیامکی با شماره 021-27636000مرکز تماس شرکت پرداخت الکترونیک سپهر با شماره 

نهایی تعهدات طرفین، مطابق این  حسابهیتسوو  درگاه پرداخت اینترنتینمودن  رفعالیغ تا زمان .9.4

 .باشدیم االجراالزمقرارداد 

ی مادی و معنوی که به سبب عدم رعایت مفاد این قرارداد از سمت هاانیزجبران هرگونه خسارات و  .9.5

باشد بر عهده پذیرنده می  -شامل دارنده کارت و شرکت  -شوداین قرارداد می نفعانیذپذیرنده متوجه کلیه 

ی حقوقی و قضایی نسبت به دریافت و هاهیروو شرکت حق و اختیار خواهد داشت به هر روش قانونی و 

 رت خود اقدام نماید.جبران خسا

و دریافت مستندات و  درگاه پرداخت اینترنتیی اندازراهپس از نصب و  گرددیمپذیرنده متعهد  .9.6

و  هاهیاطالعبروشورهای مربوط به تخلفات منجر به ورود به لیست سیاه پذیرندگان کلیه موارد مندرج در 

ورود به لیست سیاه و پیگرد قانونی از سوی  مشمول صورت نیاقرارداد و بروشورها را رعایت نموده در غیر 

 .گرددیمشاپرک 

، توسط شرکت بررسی، تعیین و رزش هرگونه خسارات وارده به منافع شرکتتعیین هزینه و ا :12 تبصره

 و معیار هرگونه اقدامات بعدی شرکت خواهد بود. شدهاعالم

  موارد فورس ماژور ) غیرمترقبه(                          .10 ماده

طرفین تا زمانی که این شود در صورت بروز حوادث قهری یا هر آنچه که در قانون، فورس ماژور نامیده می

باشند، از انجام تعهداتی که به دالیل فوق قابل اجرا نباشند معاف خواهند  موجود بوده و ادامه داشته علل

 کامالً نافذ باقی، اند تعذر قرار نگرفتهبود. اما آن بخش از شرایط و مفاد این قرارداد که تحت تأثیر شرایط 

 

و انجام تعهدات مربوط به آنها الزامی اســت. طرفی که به واســطه وقوع عامل فورس ماژور قادر به  مانندمی

ـــت می ـــت طرف مقابل را حداکثر ظرف مدت اجرای تعهدات خود نیس روز از وقوع عامل فورس  1۵بایس

ـــتمرار ـــعیت و ظرف مدت یک ماه عامل فورس ماژور مرتفع نگردید،  ماژور مطلع نماید. چنانچه با اس وض

 نمایند.طرفین نسبت به فسخ و یا تعلیق قرارداد توافق می

 حل اختالف .11 ماده

در صورت بروز هرگونه اختالف در اجرا، تفسیر یا تعبیر مفاد این قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره نمایندگان 

یک  مدت ظرف نتیجه حصول عدم صورت گردد. درفین حل و فصل میاالختیار هر یک از طرمنتخب و تام

 قانونی پیگیری خواهد شد. ازطریق مراجع ماه، موضوع

 هاپیوست .12 ماده

جزء الینفک  گرددیماین قرارداد از طرف شرکت ارسال و ابالغ  بر اساسو اسناد و مدارکی که  هاهیاعالمکلیه 

 .شودیمقرارداد محسوب 

با انعقاد قرارداد دریافت  زمانهمی اصلی قرارداد شامل موارد مذکور در جدول ذیل خواهد بود که هاوستیپ

 شده و پیوست قرارداد خواهد شد.

تبصرره و در دو نسخه  13مراده و  12در تاریخ .............................................. شرامل  قرارداداین 

قرارداد، تنظیم و  12ی پیوسرت  به شرح ماده هافرماصلی و به تعداد ................. صفحه به همراه 

درگاه از حیث درجه و اعتبار در حکم واحد است و در زمان نصب  هانسخهتبادل گردیده که کلیه 

 یک نسخه از آن تحویل پذیرنده خواهد شد. پرداخت اینترنتی

 
 
 

  

بر اساس این قرارداد پذیرنده می پذیرد که تمام مفاد آن را  

اساس هر گونه پس از بررسی و رویت تائید نموده و بر این 

شکایات و اعتراض ناشی از عدم اطالع از تعهدات و مفاهیم 

 مندرج در قرارداد را از خود سلب خواهد نمود.

  اثر انگشت پذیرنده:

 نام، تاریخ، امضاء و مهر پذیرنده: پرداخت الکترونیک سپهرمهر شرکت 

 

 سایر موارد: فرم نصب و تحویل                اسناد تجاری پذیرنده   اسناد هویتی پذیرنده

کسب و کارهای اینترنتی   الکترونیکینماد رسمی اعتماد    ها )ویژه پذیرندگان چندحسابی(فرم معرفی حساب تصویر ممهور مدرک معتبر حساب بانکی  

 باشد.صحت اسناد مورد تائید میکلیه مدارک دریافت و  شماره پرسنلی نام و نام خانوادگی مشخصات دریافت کننده:

 و اثر انگشت: امضاء تاریخ،

 

  

و حقوقی پذیرنده تعریف و تفکیک خواهد شد و بر این اساس احراز هویت پذیرندگان به تفکیک نوع شخص حقیقی و یا حقوقی، طبق اسناد هویتی و تجاری جدول فوق بر اساس نوع شخص حقیقی  اطالعات و:  13تبصره 

 قرارداد پیوست خواهد شد. مهیضم بهو  شدهنییتعتعاریف قانونی و دستورالعمل شرکت 
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