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 شرکت پرداخت الکترونیک سپهر

 آسودگی خاطر و نبض مطمئن بانکداری الکترونیک

های اینترنتی در ها و سایتشرکت پرداخت الکترونیک سپهر ارائه دهنده خدمات امن پرداخت اینترنتی به فروشگاه

دهید سراسر کشور است. شما با اتصال به درگاه اینترنتی پرداخت الکترونیک سپهر به مشتریان خود این امکان را می

کرده و هزینه آن را بصورت آنالین پرداخت نماید. با گسترش و ترین زمان دریافت که کاال و خدمات خود را در کوتاه

های برند جزء پردرآمدترین سایتهایی که از این سیستم بهره میتوسعه تجارت الکترونیک در جهان، بیشتر سایت

 ایران هستند. 

 مزایای استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی پرداخت الکترونیک سپهر

 درگاهاستفاده آسان از خدمات  -

 امکان پرداخت مطمئن و امن مطابق با الزمات شاپرک -

 های بازاریابی کاهش هزینه -

 های فروشندگان و افزایش رفاه مشتریانکاهش هزینه -

 هاتسهیل ارتباط با خریداران نمایندگی -

 ورود به بزرگترین بازار تجاری جهان -

 مدارک اشخاص حقیقی:

 دفاتر اسناد رسمی یا شعبه بانک عامل(از طریق  . کپی شناسنامه )برابر با اصل -

 از طریق دفاتر اسناد رسمی یا شعبه بانک عامل( . کارت ملی)برابر با اصلپشت روی  کپی  -

  از طریق دفاتر اسناد رسمی یا شعبه بانک عامل( .)برابر با اصلتصویر جواز کسب یا استشهاد  -

 دفاتر اسناد رسمی یا شعبه بانک عامل( از طریق .)برابر با اصلتصویر اجاره نامه یا سند مالکیت  -

 فیش تلفن ثابت -

 ه شماره شبا(یپرینت حساب)جهت اعالم تایید -

 مدارک اشخاص حقوقی:

 تصویر تمامی صفحات اساسنامه -

 تصویر آخرین روزنامه رسمی معرفی صاحبان امضاء -

 سمی یا شعبه بانک عامل(از طریق دفاتر اسناد ر شدن )برابر با اصلتصویر صفحه اول شناسنامه صاحبان امضاء -

از طریق دفاتر اسناد رسمی یا شعبه بانک  شدن برابر با اصلتصویر پشت و روی کارت ملی صاحبان امضاء ) -

 عامل(
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 ه شماره شبا(یپرینت حساب)جهت اعالم تایید -

 

  آن از شود اطالعات و قرارداد کد پذیرندگی   موفق به دریافت:در صورتی که متقاضی حائز اهمیتنکته

به ازای مدارک فوق االشاره  می گردد از سوی دیگر جهت تکمیل مدارک طریق پست الکترونیک ارسال 

از طریق پست الکترونیک به آدرس ومهر و امضا نیز ( قرارداد پذیرندگی ارسال شده را 4تا 1)بند 

IPG@sepehrpay.com   ،IPG2@sepehrpay.com  ییدیا به آدرس پستی ذیل ارسال نما. 
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 شرایط استفاده از خدمات اینترنتی 

بایست دارای مجوزهای اینترنتی شرکت پرداخت الکترونیک سپهر می جهت انعقاد قرارداد برای استفاده از خدمات

شغلی معتبر حقوقی و حقیقی )پروانه کسب یا جواز کار( مرتبط با فعالیت مورد نظر و نماد الکترونیک بر روی اینترنت 

 باشید.

 دارا بودن نشان اعتماد الکترونیکی  -

 جمهوری اسالمی ایرانرعایت قوانین عمومی کشور و قانون تجارت الکترونیک  -

 دارا بودن وب سایت آماده جهت فروش اینترنتی -

 

 دفتر مرکزی:

 63خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، پالک  -تهران 

 

 تماس با ما:

 021-89396000تلفن:  

 021-27636000مرکز امداد مشتریان: 

 200041072سامانه پیامکی: 
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