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 فرم بازاریابی عضویت در شبکه پذیرندگی

  نام و نام خانوادگی

  کد ملی

  تاریخ تولد

  نام پدر

  صنف

  نام پذیرنده

  شماره تلفن پذیرنده

  موبایل دارنده حساب

  کد پستی پذیرنده

  آدرس دقیق پذیرنده

رسالت:نام بانک کد شعبه:   

شماره حساب / شبا / 
 کارت

  

حدود تعداد تراکنش 
 روزانه 

  

 دارد            ندارد  کیش دستگاه کارت خوان ایرانپذیرنده 

:تاریخ تکمیل فرم  
 نام و امضاء بازاریاب:

پذیرندهنام و امضاء :  

 



          

 محل الصاق پرفراژ

 

 

 مشخصات پذیرنده

 نام و نام خانوادگی: نام فروشگاه:

:نوع و مدل ابزار پذیرش  کد پایانه:  

 شماره سریال ابزار پذیرش: :تحویل شده  APNشماره سیم کارت 

 POS دستگاه با کار نحوه آموزش

□                                     . آموزش تراکنش خرید   3 □                        . آموزش قابلیت ها و امکانات دستگاه     2  □                      . آموزش منوهای دستگاه           1   

□                                         تراکنش شارژ. آموزش 6 □                               . آموزش تراکنش پرداخت قبض    5  □                            . آموزش تراکنش موجودی   4   

□                                    . گزارش گیری از دستگاه  9 □        . اطالع رسانی از تعداد و مبلغ تراکنش مورد انتظار    8  □         . اطالع رسانی از سیکل واریزهای تراکنش ها7   

□            . اطالع رسانی راجع به امنیت کار با دستگاه  12 □                         . آموزش رمز های مورد نیاز پذیرنده   11  □           کام(حساب دستگاه)هایپر. آموزش تسویه 10   

 □ (PM)  رشیپذ ابزار راتیتعم ینگهدار جهت (EM)یبانیپشت یها سیسرو و یا دوره یدهایبازد از یرسان اطالع. 13                                                                                                                  □ ( Castlesو بازسازی )هاپیرکام، اینجینیکو،  TMS. آموزش نحوه اتصال به 14

به   قسیم تلفن( با مشخصات فوق نصب و همراه جزوات آموزشی تحویل اینجانب گردید. همچنین آموزش نحوه استفاده از دستگاه مطابق با چک لیست فو –گردد یک دستگاه ابزار پذیرش کامل )آداپتور بدین وسیله تایید می

 نماید:پذیرنده تعهد میص نحوه استفاده با دستگاه ندارم. اینجانب ارائه شده و هیچ گونه ابهامی در خصو

 ((Dial upهای فروش ثابت )ها انتقال پیدا نخواهد کرد. )در خصوص پایانهاز محل کسب به سایر مکان پایانه فروش از نظر فیزیکی تحت هیچ شرایطی .1

ورود رمز توسط دارنده حساب را  ی بتواند رمز خود را بصورت ایمن و حفاظت شده وارد کند به طوری که پذیرنده و یا هر شخص دیگری در محل، امکان مشاهدهنصب خواهد شد که مشترپایانه فروش در محلی  .2

    نداشته باشند.

 باشد. بر عهده ایشان می ،کلیه مسئولیت استفاده از ابزار پذیرش و سیم کارت مورد استفاده در آن، در صورت وجود .3

 باشد.تحویل گرفته از سیم کارت دیگری استفاده ننموده و در غیر اینصورت کلیه مسئولیت های ناشی از آن بر عهده ایشان می APNدر پایانه فروش سیار دریافتی به غیر از سیم کارت  .4

)موجود در  قوانین و الزامات شرکت شاپرک مجاز هستند، براساسکیش رک و یا شرکت کارت اعتباری ایراناجتناب نموده و در صورت احراز موارد، شرکت شاپنماید، از ارتکاب اقدامات پرخطر، لیست شده در ذیل، پذیرنده تعهد می

 سایت شاپرک( به صورت مقتضی با پذیرنده برخورد نمایند.  

 های نامعتبر، شبیه سازی شده، یا شکسته.ارسال تراکنش. 1 . جعل یا ارائه اطالعات ساختگی در حوزه پرداخت الکترونیکی.2

 .  ذخیره و یا استفاده از اطالعات محرمانه دارندگان کارت. 3 های پرداخت الکترونیکی کشور.نه تالش به منظور نفوذ به سامانههرگو .4

 عدم عودت مبالغ واریزی به اشتباه به حساب پذیرنده واریز شده است.  .5 هرگونه دستکاری دستگاه کارتخوان دریافتی از شرکت کارت اعتباری ایران کیش. .6

 ممانعت از تحویل دستگاه کارتخوان به پشتیبان، در صورت درخواست شرکت کارت اعتباری  .7 د واقعیستبلغ داخل کارت بدون انجام دادوایجاد تراکنش های مجاز از قبیل نقد کردن م .8

 هرگونه تالش منجر به سلب اعتماد دارندگان کارت از نظام پرداخت الکترونیکی کشور.  .9 های مجاز، در صورت اعالم مراجع قانونیگی خارج از چارچوبالل در جریان نقدینهای منجر به اخ. فعالیت10

 ه رسید، طبق مقررات و الزامات شاپرک، الزامی اعالم شده است. هایی که ارائم ارائه رسید به مشتری در تراکنشعد .11

 پذیرنده و فروش کاال یا ارائه خدمات مغایر با  -خوان برای کسب و کار غیر از صنف ثبت شده در قرارداد فی مابین شرکت کارت اعتباری ایران کیشاستفاده از دستگاه کارت .12

 قوانین جمهوری اسالمی ایران

 برداری از دستگاه کارتخوان بدون رعایت مقررات و الزامات شاپرک و یا مفاد توافق با شرکت کارت اعتباری ایران کیش.آدرس محل بهره تغییر .13

 اخذ هرگونه وجه بیش از مبلغ خرید، از دارنده کارت در ازای خدمات پرداخت الکترونیکی بدون مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا و شاپرک.    .14

 ی پرداخت الکترونیک شود.هرگونه اقدامی که منجر به صدور دستور برخورد با پذیرنده توسط مراجع قضایی، انتظامی یا امنیتی در رابطه با تخلفات حوزه .15

 نونی. انجام اعمال مرتبط با سوء استفاده مالی و پولشویی یا ایجاد اختالل در حوزه پولی و بانکی کشور در صورت اعالم مراجع قا .16

 .نباشد تیرو و یدسترس قابل( کارت دارنده)یمشتر یبرا پرداخت اتیعمل انجام هنگام که ینحو به کارتخوان دستگاه گرفتن قرار. 17

  . تخطی از الزامات بانک مرکزی ج.ا.ا و شاپرک که توسط شرکت کارت اعتباری ایران کیش به پذیرنده ابالغ شده است.18

 و اصرار بر ورود رمز دارنده کارت توسط پذیرنده. دوم رمز ،انقضا خیتار ، CVV2رمزکارت، مانند کارت دارنده حساس اطالعات افتیدر تیممنوع .19

 و فروش)یواگذار اجاره، استفاده، از اعم یصورت چیه به را خود رشیپذ ابزار و داده قرار استفاده مورد قرارداد، در مندرج مجاز محصوالت و خدمات کاال، فروش حوزه در یبرداربهره جهت صرفاً خود رشیپذ ابزار از رندهیپذ .20

 هندهدارائه شرکت برعهده آن عواقب تیمسئول شاپرک، توسط اهیس ستیل در رندهیپذ کد درج ضمن که شده محسوب تخلف رندهیپذ توسط الزام نیا تیرعا عدم ندهد، قرار یگرید یحقوق ای یقیحق شخص اریاخت در( یامان

 .باشدیم پرداخت خدمات

 .شودیم درج شاپرک خطر پر رندگانیپذ فهرست در شودیم شاپرک شرکت نزد رندهیپذ سوابق شدن دارخدشه به منجر که یموارد .21

رآیند اجرای تراکنش با حضور کارت و ایجاد اختالل در فقانونی ابزار پذیرش همچون دزدی و دستکاری غیر ،ها و حمالتیریسک ای که تمامیه گونهب شود، کارت باید به درستی نصب، مدیریت و محافظتپذیرش با حضور  . ابزار22

اسرع وقت شرکت ارائه خدمات پرداخت را  ه روی ابزار پذیرش با حضور کارت، دردر صورت مشاهده هر گونه مورد و یا ابزار مشکوک نصب شد پذیرنده را متعهد نماید موظف است دهنده خدمات پرداختپوشش دهد، شرکت ارائهرا 

 مطلع نماید. 

 ری کند.های فروش در خارج از مرزهای جغرافیایی کشور مجاز نبوده و پذیرنده باید متعهد شود از انتقال پایانه های فروش به خارج از کشور خوددا.ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی برروی پایانه23

 برخورد پس از تخلف برای بار اول برخورد پس از تخلف برای بار دوم سوم و بیشتر برخورد پس از تخلف برای بار
نوع 

 تخلف

 ماه 6محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه های پذیرنده حداکثر به مدت 
محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه های پذیرنده حداکثر به 

 ماه 1مدت 

نده به مدت محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه های پذیر

 هفته 1حداکثر 
1 

 1محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه های پذیرنده حداکثر به مدت 

 سال

محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه های پذیرنده حداکثر به 

 ماه 6مدت 

محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه های پذیرنده حداکثر به 

 ماه 1مدت 
2 

 3پایانه های پذیرنده حداکثر به مدت محدودیت یا قطع سرویس تمام 

 سال

محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه های پذیرنده حداکثر به 

 سال 1مدت 

محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه های پذیرنده حداکثر به 

 ماه 6مدت 
3 

 4 جدول، متناسب با نوع تخلف صورت گرفتهاعمال دستور مراجع قضایی، انتظامی و امنیتی و نیز برخورد براساس سه ردیف فوق در این 

 تحویل گیرنده: نماینده شرکت:

 نام و نام خانوادگی: نام و نام خانوادگی:

 مهر و امضاء  مهر و امضاء

 

 تایید نصب و تحویل ابزار پذیرش
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 نده:هامی عام(                                                                                             نام و نام خانوادگی پذیرشرکت کارت اعتباری ایران کیش )س

 سمت:                           نام و نام خانوادگی نماینده:                                                                                                  

 :امضاء و مهر تاریخ،                              تاریخ، مهر و امضاء:                                                                                                          

                   "قرارداد عضویت در شبکه پذیرندگی"                                             

 اندیکاتور

 

 مشخصات طرفین( 1ماده 
و کد  1592باری ایران کیش)سهامی عام( به شماره ثبت قانون مدنی و با عنایت به قرارداد فی مابین شرکت شاپرک و شرکت کارت اعتباری ایران کیش )سهامی عام(، این قرارداد بین شرکت کارت اعت 10در راستای ماده 

  86/  05/  29با مجوز رسمی از بانک مرکزی  به تاریخ  28پالک  –کوچه هشتم  –خیابان بخارست  –میدان آرژانتین  :و آدرس 1514714513ستی و کد پ 10861532334و شناسه ملی  411146484954اقتصادی 

نامیده می شود از یک طرف و شرکت/ واحد کسب  "ایران کیش "و با مجوز رسمی از شرکت شاپرک بر اساس مدت اعتبار اعالم شده از سوی شرکت مذکور که از این پس به اختصار  10161شماره ن پ/م/

 ........................................................... مورخ .................. به موجب روزنامه رسمی شماره ............................................................... به شماره ثبت/ پروانه فعالیت ....................................................................................

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. به نشانی .................................................................... صنف 

 .........................................................به نمایندگی ...............موبایل ............................................................................ ................ ....................تلفن .............................. ...................................................................................................با کد پستی  

 Email  ............................................................................................................................. ........... کد شعبه...دارنده ی شماره حساب ........................................................................................................................................................................ 

 ...............................................................................از بانک .........                                                                                                                                                                                  شماره شبا 

 نامیده می شود از طرف دیگر، به شرح ذیل منعقد می گردد. "پذیرنده "و فعال در صنف ....................................................................... که از این پس ..................................................... با کد ملی / شناسه ملی......................... 

 ................................. ............................................ تلفن................................................................................................................................................................................. آدرس ...................................................نام و نام خانوادگی ...................  مشخصات معرف )جهت تماس در مواقع ضروری(:

 قرارداد در نظر گرفته خواهد شد.گونه اعالم رسمی پذیرنده مبنی بر تغییر شماره شبا به عنوان الحاقیه هر :1تبصره

 موضوع قرارداد( 2 ماده
 ارائه خدمات پرداخت الکترونیک و انجام تراکنش های الکترونیکی، مطابق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و شاپرک می باشد.

 مدت قرارداد( 3 ماده
 جاری می باشد و در صورت عدم اعالن فسخ از سوی طرفین به قوت خود باقی خواهد بود. امضای قرارداد،مدت قرارداد از تاریخ 

 تعهدات ایران کیش( 4 ماده
 ایران کیش متعهد می گردد:

 در هنگام تحویل ابزار پذیرش، آموزش های الزم در خصوص چگونگی استفاده از ابزار پذیرش موضوع قرارداد را به پذیرنده ارائه نماید. -4-1

 پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری و تأمین ملزومات مصرفی ابزار پذیرش موضوع قرارداد را بر عهده گیرد. -4-2

ه، اشکال حادث شده را مرتفع سازد و در ساعت کاری پس از اعالم پذیرند 24در صورت اختالل در عملکرد یا خرابی ابزار پذیرش، که ناشی از استفاده نادرست پذیرنده از ابزار پذیرش نباشد، حداکثر ظرف مدت  -4-3

 صورت نیاز، ابزار پذیرش معیوب را با ابزار پذیرش سالم جایگزین نماید.

 باشد:های ارتباطی شرکت به رسیدگی به مشتریان به شرح ذیل میبه منظور افزایش رضایتمندی پذیرندگان و سرویس دهی بهتر به دارندگان کارت )مشتریان( کانال -4-4

 1688و سرخط کشوری  021 -85940( به شماره Call Centerاز طریق مرکز تماس) Help Deskئه خدمات ارا -

 جهت مشاهده ریز تراکنش   www.kiccc.comوب سایت شرکت به آدرس  -

 و الصاق برچسب بر روی ابزار پذیرش و یا به طرق دیگر به پذیرنده اعالم نماید. (3000333به شماره  SMS)ارسال پیامک -

ده جمع آوری ابزار پذیرش و ثبت سوابق ایشان در پایگاه دادر صورت تشخیص پذیرنده به عنوان پذیرنده خاطی، وی را به شرکت شاپرک معرفی و نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به صورت یک طرفه،  -4-5

 د منعقده و تایید پذیرنده توسط شرکت شاپرک می باشد.شرکت شاپرک اقدام نماید. بدیهی است دریافت مجدد خدمات از سایر شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت، منوط به تصفیه حساب کامل قراردا

الی با پذیرنده اقدام نماید و وجوه دریافتی از طریق پایانه را به شماره حساب پذیرنده واریز نماید. واریزی وجوه پایایی وابسته به طبق سیکلهای اعالم شده از سوی شاپرک، نسبت به تسویه حساب میا یک بار در روز  -4-6

 پایای بانک پذیرنده می باشد.

ساعت وارد روند پیگیری و رفع مغایرت می گردد. شرکت متعهد می گردد ظرف مدت یک هفته از زمان اعالم مغایرت  48در صورت قرار گرفتن فایل واریزی در روند رفع مغایرت، پس از  :2تبصره

 توسط پذیرنده، نسبت به رفع مشکل اقدام نماید.

 رکزی و ضوابط شرکت شاپرک یا هرگونه تغییرات در این زمینه را به پذیرنده ابالغ نماید.تعرفه کارمزد خدمات را بر اساس تعرفه های بانک م -4-7

 پذیرنده تعهدات( 5 ماده
 پذیرنده در کمال علم، اراده و اختیار متعهد می گردد:

های سیار( حفظ و نگهداری نماید و )در پایانه APNباشد از ابزار پذیرش و سیم کارت پذیرنده موظف میید پذیرنده در خصوص ابزارهای پذیرش و سیم کارت مورد استفاده در آن در صورت وجود، ید امانی است و  -5-1

قصور یا تقصیر پذیرنده و میزان  صورت ارائه شده به ایشان در پایانه سیار تخصیص داده شده استفاده نماید. در غیر این صورت، در APNتنها از سیم کارت مانع از ورود هرگونه آسیب فیزیکی احتمالی به ابزار پذیرش شده 

 باشد.نده میر عهده پذیرخسارت واره به ایران کیش، ضمن تبدیل ید امانی پذیرنده به ید ضمانی، صرفاً نظر ایران کیش مالک عمل خواهد بود و جبران خسارت وارده ب

رقت ابزار پذیرش و همچنین در صورت در صورت سرقت ابزار پذیرش و سیم کارت مورد استفاده در آن در صورت وجود، پذیرنده موظف است ضمن ارائه گزارش نیروی انتظامی مبنی بر س :3تبصره 

صورت پیدا نشدن ابزار پذیرش مفقودی پذیرنده ملزم به جبران خسارت وارده خواهد ساعت به ایران کیش اعالن نماید. در  24وقوع آتش سوزی پس از ارائه گزارش آتش نشانی، مراتب را ظرف مدت 

 باشد.ایران کیش می بود. نصب مجدد در صورت اثبات خسارت غیر عمدی مبتنی بر رضایت شرکت

وجوه یا اعتبار یا موجودی حساب پذیرنده نزد خود، بدون نیاز به هرگونه دعوی و  پذیرنده به بانک پذیرنده به طور غیرقابل برگشت حق و اختیار می دهد معادل خسارت وارده را از محل :4تبصره 

 مراجعه به مراجع ثبتی یا قضایی راساً برداشت و استیفاء نماید و پذیرنده حق هرگونه اعتراض و اقدام قضایی را از خود سلب می کند.

 ی ردگیری را در اختیار ایران کیش قرار دهد.: پذیرنده متعهد است در صورت مفقودی، اطالعات الزم برا5تبصره 

نسبت به قطع خدمات  هریک مستقال می توانند مدت تعیین شده، شرکت شاپرک و ایران کیش در: در صورت سرقت ابزار پذیرش و سیم کارت مورد استفاده در آن و عدم اطالع رسانی 6تبصره 

 اقدام نمایند.ه پرداخت الکترونیک به صورت یک طرفه و ثبت سوابق پذیرند

 ورد خواهد شد.بابت پرداخت از طریق ابزار پذیرش هیچگونه وجه اضافی از دارنده کارت دریافت ننماید در غیر اینصورت با وی به عنوان پذیرنده خاطی برخ -5-2

IR 

 تاریخ:
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 نده:هامی عام(                                                                                             نام و نام خانوادگی پذیرشرکت کارت اعتباری ایران کیش )س

 سمت:                           نام و نام خانوادگی نماینده:                                                                                                  

 :امضاء و مهر تاریخ،                              تاریخ، مهر و امضاء:                                                                                                          

ملزم به اخذ و رویت کارت شناسایی معتبر نمایندگی ایران کیش جهت احراز هویت و یا استرداد دستگاه پذیرش منصوبه، پذیرنده مکلف و تعمیر در مواقع مراجعه پرسنل شرکت به منظور  -5-3

 رسید ابزار پذیرش بوده و در صورت عدم رعایت شرایط فوق هرگونه مسئولیت تقصیر و خسارت وارده متوجه پذیرنده می باشد.

طع همکاری با پشتیبان منفک شرکت ایران کیش به پذیرنده اطالع رسانی شده و پذیرنده مکلف و ملزم به ق مراتب منفک شدن پشتیبان و جایگزینی پشتیبان جدید با ارسال پیامک از سوی-5-4

 د بر عهده پذیرنده می باشد.شده و همکاری الزم با پشتیبان معرفی شده جدید خواهد بود و درصورت تخلف از موارد فوق هرگونه عواقب و مسئولیت ناشی از عدم انجام تعه

ار، تعیین خسارت، بازدید از دستگاه، تحویل ملزومات مورد نیاز )از اختیار و دسترسی پشتیبان شامل : عقد قراداد، تحویل گرفتن مدارک پذیرنده، ارائه دستورالعمل های مربوط به پذیرندگان، تحویل برگه اخط سطح  -5-5

 .باشدمی پذیرنده عهده بر بند ایندر  تعهدانجام  عدم از ناشی عواقب هرگونه مسئولیت و داشته را شده ذکر موارد در پشتیبان با همکاری به مجاز اتنه پذیرنده بوده، پایانه تعویض یا و عیب رفع قبیل رول و ...(، تنظیم،

توسط اشخاص دیگر بر عهده پذیرنده و سیم کارت مورد استفاده در آن در صورت وجود، حق انتقال و یا واگذاری ابزار پذیرش تخصیص داده شده را به غیر نخواهد داشت و هرگونه مسئولیت استفاده از ابزار پذیرش  -5-6

 پرهیز نماید. که مصداق اعمال مجرمانه باشد وشمی باشد. همچنین از ابزار پذیرش فقط برای خدمات مجاز استفاده نماید و از انجام هرگونه معامله صوری یا شبیه سازی از طریق پایانه فر

 کارت و ... را تقبل نماید.کلیه هزینه های برقراری ارتباط ابزار پذیرش با مرکز شامل هزینه های برق مصرفی و اتصال به خطوط شامل خطوط تلفن شهری، اینترنت، سیم  پرداخت -5-7

 از سوی شاپرک حق اعتراض نخواهد داشت. را پرداخت و تقبل نماید و در صورت تغییر جداول کارمزدی 7-4بند  مبالغ کارمزد تعیین شده بر اساس مندرجات -5-8

 نده ملزم به رعایت آن می باشد.حقوق دارنده کارت مانند صدور و ارائه رسید دریافت وجه و شرایط عودت وجه تراکنشهای ناموفق ظرف مدت زمان تعیین شده محفوظ است و پذیر -5-9

 اید.زشهای الزم را ارائه نماید و نظارت کافی بر عملکرد آنان داشته باشد و مسئولیت هرگونه سوء استفاده احتمالی از سوی ایشان را قبول نمبه کارکنان خود که به پایانه های فروش دسترسی دارند آمو -5-10

چنانچه اقامتگاه قانونی  سب نموده و مراتب را به ایران کیش اعالم نماید.به ایران کیش جهت شناسایی خود، مجوزهای الزم را ک)از جمله نشانی یا شغل( در صورت تغییر صنف یا هرگونه موارد کلیدی ارائه شده  -5-11

 ک ابالغ خواهد بود. )نشانی( یا شماره تماس پذیرنده تغییر یابد و نامبرده به ایران کیش اطالع ندهد، کلیه ابالغیه ها و مکاتبات در نشانی صدر قرارداد مال

 ید در غیر اینصورت شرکت ایران کیش مجاز به جمع آوری دستگاه خواهد بود.در جهت فعال بودن کارتخوان اقدام نما -5-12

 برای خریدهای با مبالغ باال، نسبت به شناسایی هویت دارنده کارت و تطبیق با مشتری استفاده کننده از کارت اقدام نماید. -5-13

 نکند.حریم دارنده کارت را رعایت نموده و جهت ورود اطالعات به پایانه فروش، رمز مشتری را از وی درخواست  -5-14

 ارائه نکند.یران کیش یا اشخاص ثالث به هیچ عنوان اطالعات محرمانه خود مانند رمز ورود به پایانه، اطالعات حساب، اطالعات کارت متصل به حساب و ... را به پشتیبان شرکت ا -5-15

 ز به عهده پذیرنده است.رمز اولیه جهت ورود به پایانه فروش را که از طریق ایران کیش اعالم شده در اسرع وقت تغییر دهد. مسئولیت عواقب ناشی از عدم تغییر رم -5-16

 نماید و این محل نباید تحت پوشش دوربین باشد.)نباید مانیتور شود(پایانه را در محل مناسبی قرار دهد که دارنده کارت بتواند به راحتی رمز خود را وارد  -5-17

 نظارت الزم بر پایانه فروش را داشته باشد تا از اصالت رسید تراکنش خرید از روی پایانه فروش اطمینان حاصل نماید. -5-18

ز به برداشت وجه واریزی اضافی نبوده و باید در صورت تشخیص مراتب را سریعاً به ایران کیش اطالع دهد. مراجع ذیصالح مجاز چنانچه به اشتباه وجهی به صورت اضافی به حساب پذیرنده واریز شود پذیرنده مجا -5-19

شرکت کارت اعتباری  در غیر این صورت ه را تامین کند.ساعت وجه مربوط 72ظرف  یا عمدی در صورت برداشت سهوی هستند رأساً و بدون انجام هیچ تشریفاتی در رفع اشتباه و برگشت وجوه از حساب پذیرنده اقدام کنند.

از خود سلب و ساقط نموده ، نسبت به اقامه دعوی به طرفیت پذیرنده نزد محاکم صالحه قضایی اقدام نماید، پذیرنده نیز طرح هرگونه اعتراض و ادعا در این خصوص را 4-7ق است با اختیارات حاصله از بند ایران کیش مح

 است. 

 روز کاری به شرکت پرداخت نماید. 7هزینه ارائه ملزومات و خدمات اضافی یا خدمات ارزش افزوده که شامل این قرارداد نمی باشد را ظرف  -5-20

 فرم تائید نصب و تحویل ابزار پذیرش شخصا توسط پذیرنده تکمیل و پس از مهر و امضا به نماینده ایران کیش تحویل گردد. -5-21

 روز از تاریخ انجام هر تراکنش نزد خود نگهداری نماید. 30دها و شماره های پیگیری ابزارهای پذیرش را به مدت تمامی رسی -5-22

 رسید حاصل از انجام تراکنش دارنده کارت را حتی در شرایطی که وجه به حساب پذیرنده واریز نشده باشد به دارنده کارت تحویل نماید. -5-23

 مه رسمی از ناظران و بازرسان شرکت شاپرک یا ایران کیش همکاری الزم را با ایشان به عمل آورد.پس از رویت معرفی نا -5-24

 به ایران کیش اعالم نماید. ساعت24تا هرگونه اختالل در کارکرد پایانه فروش را در اسرع وقت -5-25

 ها را الزام آور تلقی و اجرا نماید. شود تمام اطالعیه های واصله از این کانالشرکت بوده و پذیرنده متعهد میهای ارتباطی رسمی تعهدات شرکت، کانال 4-4کلیه موارد اعالم شده در بند  -5-26

 می دارد. اعالم فروش پایانه روی بر...(  و شارژ خرید قبض، پرداخت مانند)خدمات عمومی/ گروهی پرداخت ارائه با را خود موافقت پذیرنده -5-27

یا شرکت شاپرک، ضمن و  رایه کننده خدمات پرداختالع از ضوابط شبکه پرداخت، اعالم رضایت نمود متعاقب صدور دستور قضایی و یا در صورت احراز هر قسم بهره برداری غیر مجاز توسط شرکت اپذیرنده با اط -5-28

 در لیست سیاه، ارایه کلیه خدمات پرداخت الکترونیک به ایشان از جانب کلیه شرکت های ارایه کننده خدمات پرداخت، تعلیق گردد. درج نام متخلف

یک از پذیرندگان در تمامی بستر های ارایه خدمت، های هر شرکت شاپرک مجاز خواهد بود ضمن رصد مستمر و هوشمند تبادالت صورت پذیرفته، در صورت مواجهه با الگوهای مشکوک و غیر متعارف در تراکنش -5-29

 الکترونیک کشور، اقدام نماید.نسبت به تعلیق درگاه پرداخت پذیرنده تا موعد اتمام بررسی و حصول اطمینان از صحت و انطباق عملکرد با الزامات و مقررات شبکه پرداخت 

 فسخ قرارداد( 6 ماده
رف مدت یک ماه از تاریخ اعالم پذیرنده)بدون مایل به ادامه همکاری با ایران کیش نداشته باشد، باید مراتب را کتباً به ایران کیش اعالم نماید و ایران کیش نیز می بایست حداکثر ظدر صورتیکه پذیرنده به هر دلیل ت -6-1

 فسخ قرارداد اقدام نماید.جمع آوری ابزار پذیرش و دریافت هزینه جمع آوری(، نسبت به 

 وثایق و تضامین پذیرنده نماید.ن کیش محق است در صورت عدم جبران خسارت وارده از ناحیه پذیرنده، به طور یک طرفه اقدام به فسخ قرارداد و تأمین خسارت وارده از محل ایرا -6-2

 از خود سلب و ساقط می نماید.را در این خصوص  حق اعتراضه و پذیرنده چنانچه به هردلیل حسب تشخیص ایران کیش، ادامه همکاری میسر نباشد، ایران کیش مجاز به فسخ قرارداد بود -6-3

 قرارداد منعقده و تایید شاپرک می باشد.هر گونه منوط به تسویه حساب کامل  PSPدریافت خدمات از سایر شرکتهای بوده و فسخ قرارداد پس از تصفیه حساب کامل امکان پذیر  -6-4

 تا زمان جمع آوری ابزار پذیرش و تصفیه حساب نهایی تعهدات طرفین مطابق مفاد این قرارداد، الزم االجرا می باشد. -6-5

 کلیات( 7 ماده
 باشد. ری میاین قرارداد تابع قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران بوده و در صورت بروز هر نوع اختالف، موضوع در مراجع ذیصالح قابل طرح و پیگی -7-1

 الینفک قرارداد محسوب خواهد شد. ءتمامی اعالمیه ها و اسناد و مدارکی که بر اساس این قرارداد از طرف شرکت ارسال و ابالغ می گردد، به عنوان پیوست و جز -7-2

پذیرنده پس از دریافت رسید تراکنش موفق، با اطمینان می تواند نسبت به انجام بقیه  .گردد می تضمین پذیرنده به آن وجه پرداخت و بوده تراکنش انجام معنی به فروش پایانه از "موفق تراکنش"رسید دریافت -7-3

 مراحل کار اقدام نماید.

 کارت شرکت و است شده تضمین کارت دارنده به نظر مورد مبلغ عودت باشد، شده کسر کارت دارنده حساب از پول چنانچه و باشد می تراکنش انجام عدم معنی به فروش پایانه از "ناموفق تراکنش"رسید دریافت -7-4

 .نماید مراجعه پذیرنده به پرداختی وجه اخذ به نسبت است مجاز ،18-5 بند مطابق کیش ایران اعتباری

 اجرای آن می باشند.هرگونه تغییر و یا اصالح مقررات بانک مرکزی و شاپرک بر مفاد قرارداد حاضر رجحان داشته و طرفین قرارداد ملزم به  -7-5

مه نسخ از حیث اعتبار در حکم تبصره و سایر مدارک حسب شرایط در دو نسخه تماماً به رویت پذیرنده در کمال آگاهی و اراده کامل رسید و پس از امضا مبادله گردید که ه 6بند، 47قرارداد حاضر در هفت ماده،  -7-6

 واحد است.
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