
    

 خدمات پرداخت ارائه دهنده شاپرک

 عضو هیات مدیره مدیرعامل  عضو هیات مدیره مدیرعامل

    

 
 3 از 1 صفحه

 
 
 

 اراهئ خدمات رپداخت الکترونیک موافقتناهم

 

 00/00/0000 تاریخ انقضاء اعتبار 00/00/0000 تاریخ شروع اعتبار   شماره موافقتنامه

 

 است بجز آنچه که به شرح ذیل تعریف گردیده که اختصاصاً در معنای ذیل معتبر خواهد بود:عبارات استفاده شده در این سند محمول بر معانی عرفی تعاریف:  - 1ماده 
 های پرداخت از بانک مذکور خواهد بود. و در این موافقتنامه، غرض اداره نظام اسالمی ایران مرکزی جمهوریبانک : مرکزی بانک 1.1

 .411348153791و کد اقتصادی  410013و شماره ثبت  10861511363به شناسه ملی  (سهامی خاص)شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک  شاپرک: 1.1
و با رعایت شرایط مندرج « موافقتنامه»: شخص حقوقی ثبت شده وفق قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران که به موجب این ارائه دهنده خدمات پرداخت 1.3

 به ارائه خدمات پرداخت الکترونیک اقدام خواهد نمود. « بانک مرکزی»ابالغی توسط « دستورالعمل»و « مقررات»در 
شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور  15/11/1389که در چارچوب مصوبه مورخ « بانک مرکزی» 16/11/1390مورخ  174104/90بخشنامه شماره  بخشنامه: 1.4

 ابالغ گردیده است.
 .1390مورخ بیست و ششم آذر  «بانک مرکزی»: سند مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت )ویرایش دوم( ابالغی مقررات 1.5
 .1391مورخ دوازده بهمن  «بانک مرکزی»: سند دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت )ویرایش اول( ابالغی دستورالعمل 1.6
 گردد. ابالغ می« ارائه دهنده خدمات پرداخت»های فنی، امنیتی و کسب و کار که توسط این شرکت به  در حوزه« شاپرک»کلیه مستندات ابالغی  الزامات شاپرک: 1.7
 «.دستورالعمل» 3: به شرح پیوست شماره آیین نامه انضباطی 1.8
 به انتقال وجوه از طریق آن اقدام نماید.تواند نسبت گردد که دارنده آن میای اطالق میبه هرگونه وسیله ابزار پرداخت: 1.9

 کند.است که بانک برای مشتریان خود صادر می «ابزار پرداخت»نوعی  کارت بانکی: 1.10

 به نام وی صادر شده است. «کارت بانکی»شخص حقیقی است که  دارنده کارت: 1.11
 .سازد فراهم می «کارتدارنده »تراکنش را برای  انجام سخت افزار و نرم افزاری که امکان ابزار پذیرش: 1.11
 کاال یا خدمت به دارندگان کارت اقدام می نماید. نسبت به فروش« ابزار پذیرش»و با استفاده از « کارت بانکی»حقوقی که با پذیرش  شخص حقیقی یاپذیرنده:  1.13
 است.« آیین نامه انضباطی»ارتکاب تخلف وفق  ی ازاهمیت و عواقب ناش دهنده میزان عددی که نشان درجه تخلف: 1.14
 رسیده است.« ارائه دهنده خدمات پرداخت»و « شاپرک»به امضاء نمایندگان قانونی  وصفحه است  سهماده در  11شامل بر  که سند حاضر موافقتنامه: 1.15

ارائه دهنده »و  ،رئیس هیات مدیره() و علیرضا عیدی مراد (مدیرعامل)محسن قادری  آقایانبه نمایندگی  «شاپرک»مابین  «موافقتنامه»این : «موافقتنامه»طرفین  - 2ماده 

 به شرح ذیل منعقد گردید:  «خدمات پرداخت

  ارائه دهنده خدمات پرداختمشخصات 

  نام و نوع شرکت

  به کد ملی  مدیرعامل

  به کد ملی  عضو هیات مدیره

  شناسه ملی  شماره ثبت

  کد پستی  کد اقتصادی

  کاملنشانی 

  شماره نمابر  شماره تماس

  دامنه پرداخت  پست الکترونیک
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و  «دستورالعمل»با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران و وفق  «ارائه دهنده خدمات پرداخت»، «موافقتنامه»به موجب این : «موافقتنامه» موضوع - 3ماده 

ارائه »اتصال سوئیچ  الزم جهت یو نرم افزار یسخت افزار های زیرساخت نسبت به فراهم ساختن ،«الزامات شاپرک»و  «بانک مرکزی»ابالغی توسط  «مقررات»

 اقدام خواهد نمود. «پذیرنده»و  «دارنده کارت»پردازش تراکنش مابین  و «شاپرک» به« دهنده خدمات پرداخت
 

 پذیر خواهد بود. معتبر بوده و تمدید آن به موجب تراضی کتبی طرفین امکان 00/00/0000لغایت  00/00/0000از تاریخ  «موافقتنامه»این مدت اعتبار:  - 4ماده 
 

 «موافقتنامه»بر  قوانین و مقررات حاکم - 5ماده 
و  «بانک مرکزی»ابالغی  «مقررات»و  «دستورالعمل»، «بخشنامه» بوده و ارائه خدمات موضوع این سند وفق «نامهتوافقم»جمهوری اسالمی ایران، حاکم بر  قوانین 5.1

 به انجام خواهد رسید. «شاپرکالزامات »
 «پرداخت تاارائه کننده خدم»صالح در رسیدگی به تخلفات  «شاپرک» ،5.1 بنداشاره شده در  مصوباتهریک از قوانین و  یاو  «موافقتنامه»در صورت نقض مفاد این  5.1

 خواهد بود. «آیین نامه انضباطی» فرایندهای مندرج در بر اساس
 

 ضوابط محرمانگی - 6ماده 
 است.« الزامات شاپرک»مطابق با مفاد ملزم به رعایت محرمانگی و اتخاذ تدابیر الزم جهت صیانت از امنیت تبادل داده و اطالعات  «ارائه دهنده خدمات پرداخت» 6.1
اقدامات ناقض تمامیت داده و و  تلقی شدهمحرمانه  «ارائه دهنده خدمات پرداخت»شده از طریق  ارسالهای  تراکنش و« پذیرندگان»به  مربوطاطالعات و ها  دادهکلیه  6.1

 است.اطالعات از قبیل انتقال به سایر اشخاص و یا اخالل در آن به منزله تخلف درجه یک 
بر اساس دستور منحصراً  ،«شاپرک»و  «مرکزیبانک » از به غیرها  و تراکنش« پذیرندگان»اعم از اطالعات « ارائه دهنده خدمات پرداخت»در اختیار اطالعات ارائه  6.3

 مجاز خواهد بود.مقام قضایی 
 

 و تسویه حساب کارمزد - 7ماده 
بتا  و  کترده  را محاستبه  «ارائه دهنده خدمات پرداختت »کارمزد متعلقه به  «مرکزیبانک »جداول کارمزد ابالغی مدل و به صورت ماهانه و مطابق با آخرین  «شاپرک» 7.1

کسر کستور قتانونی و جترایم متعلقته، اقتدام بته        و «بانک مرکزی»و پس از تایید و پرداخت توسط  «پرداختارائه دهنده خدمات » کمی و کیفی عملکردنمودن  لحاظ

 نماید. می «ارائه دهنده خدمات پرداخت» پرداخت کارمزد
هرگونه تغییتر در  درصورت و  قرارداده «ارائه دهنده خدمات پرداخت»های  ه تعداد تراکنشرا مالک محاسب «شاپرک»های دریافتی از سوئیچ  و گزارش ها داده «شاپرک» 7.1

ارائته دهنتده   »، محاسبه میزان کتارمزد دریتافتی   «بانک مرکزی»یا مبلغ کارمزد( توسط و  دریافت کننده پرداخت کننده و ارکانها )اعم از تغییر در  مدل کارمزد تراکنش

 مطابق با مدل جدید انجام خواهد شد.« خدمات پرداخت
خواهتد بتود. در صتورت تتامین ایتن تجهیتزات توستط         «شتاپرک »برقراری ارتباط شتبکه بتا    جهتمتعهد به تامین تجهیزات مورد نیاز  «پرداختارائه دهنده خدمات » 7.3

 گردد. دریافت می «ارائه دهنده خدمات پرداخت»ز مبالغ مربوطه ا ،«شاپرک»
 

 دسترسی به سوئیچ شاپرک  - 8ماده 
بتر   را داراستت. « شاپرک»سوئیچ به  خوداز سوئیچ  ها هدایت تراکنش و «شاپرک»دسترسی به سوئیچ  حق «پرداخت ارائه دهنده خدمات»، «موافقتنامه»در مدت اعتبار  8.1

، اقتدام خواهتد   «شتاپرک » سوئیچتا  «ارائه دهنده خدمات پرداخت»شبکه ارتباطی اختصاصی از محل استقرار سوئیچ  نسبت به تامین و نگهداری «شاپرک»این اساس 

 نمود.
عتدم رعایتت    در صتورت . استت « موافقتنامه»این  5.1بند و قوانین و مقررات اشاره شده در  «موافقتنامه»این رعایت مفاد ه بمنوط  «شاپرک»سوئیچ  دسترسی بهحق  8.1

براستاس   «شتاپرک »و یا اعمال محتدودیت در دسترستی بته ستوئیچ      «ارائه دهنده خدمات پرداخت»مجاز به قطع ارتباط سوئیچ  «شاپرک»مستندات اشاره شده،  مفاد

 .خواهد بودضوابط مندرج در آیین نامه انضباطی 
اتصال به هر سوئیچ دیگتری، اعتم از بانتک و غیتر     و  مجاز بوده «شاپرک»صرفا به سوئیچ  «پرداخت خدمات هارائه دهند»، اتصال سوئیچ «مقررات» 13به ماده  عطف 8.3

شود هرگونه اتصال ستوئیچ ختود بته ستایر      متعهد می« ارائه دهنده خدمات پرداخت»لذا  .ممنوع است «شاپرک»و « بانک مرکزی»از مجوز در صورت عدم اخذ ، بانک

 نماید. پیگیری «ارائه دهنده خدمات پرداخت های شرکت خدمات در تغییرات اعمال درخواست»و مطابق با مستند « شاپرک»ها را از طریق  سوئیچ
 «پذیرندگان» - 9ماده 

متصل به بانک صاحب حساب  در انتخاب «پذیرندگان»متعهد است حق  «ارائه دهنده خدمات پرداخت»بر اساس قواعد حاکم بر رقابت و به جهت پرهیز از انحصار،  9.1

 .را به رسمیت بشناسددرگاه پرداخت 
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های  برداری از پایانه در بهره «پذیرندگان»مستند الزامات  از قبیل «پذیرندگان»در حوزه « الزامات شاپرک»موظف است از رعایت کلیه « ارائه دهنده خدمات پرداخت» 9.1

 اطمینان حاصل نماید. «پذیرندگان»مستند ضوابط و مقررات انعقاد قرارداد با و  فروش
سئولیت تبعات مالی و مخود اطمینان حاصل نماید. « پذیرندگان( »MCCموظف است از صحت اطالعات هویتی و کسب و کاری )« ارائه دهنده خدمات پرداخت» 9.3

 است.« ارائه دهنده خدمات پرداخت»برعهده  «پذیرندگان»ناشی از اطالعات نادقیق یا نادرست  حقوقی
باید تدابیر نرم افزاری، سخت افزاری و اجرایی الزم  «ارائه دهنده خدمات پرداخت» است. «ارائه دهنده خدمات پرداخت»برعهده  «پذیرندگان»وظیفه نظارت مستمر بر  9.4

 را در این راستا فراهم و اجرا نمایند.
 یتمام در «رندگانیپذ» از کیهر یها تراکنش در رمتعارفیغ و مشکوک یالگوها با مواجهه صورت در و بوده ها تراکنش هوشمند و مستمر رصد به جازم« شاپرک» 9.5

 شبکه مقررات و الزامات با عملکرد انطباق و صحت از نانیاطم حصول و یبررس اتمام موعد تا «رندهیپذ» پرداخت درگاه قیتعل به نسبت تواند می خدمت، ارائه یبسترها

 .دینما اقدام کشور، کیالکترون پرداخت
در صورت  یا و قضایی دستور صدور متعاقب متعهد گردد «پذیرنده»ای منعقد سازد که  را به گونه «پذیرندگان»متعهد است قرارداد با « ارائه دهنده خدمات پرداخت» 9.6

 جانب از ایشان به الکترونیک پرداخت خدمات کلیه ارائه سیاه، در فهرست متخلف نام درج ضمن ،«پذیرنده» توسط پذیرش ابزار از غیرمجاز برداری احراز هر قسم بهره

 «بانک مرکزی»و یا  «شاپرک»احراز بهره برداری غیرمجاز و مغایر با الزامات و مقررات شبکه پرداخت در صالحیت  .گردد تعلیق «خدمات دهندگان ارائه» تمامی

 خواهد بود.
 مستندسازی و ارائه گزارش - 11ماده 

و  داری نمتوده  نگته « الزامات شاپرک»های خود را مطابق با فرایندهای مندرج در  و تراکنش« پذیرندگان»ها و اطالعات  داده استمتعهد  «ارائه دهنده خدمات پرداخت» 10.1

ها حداقل بته متدت یکستال از تتاریخ انجتام       حفظ اطالعات مربوط به تراکنش تهیه و ارسال نماید. را «شاپرک»و « بانک مرکزی»درخواست  مورد آماری های زارشگ

 تراکنش، الزامی است.
 «ارائه دهنده خدمات پرداخت»بر عملکرد نظارت  - 11ماده 

بته هتر نحتو کته رعایتت مفتاد ایتن         «ارائته دهنتده ختدمات پرداختت    »و نظارت بر عملکرد قبلی نسبت به بازرسی  یتواند در هر زمان و بدون هماهنگمی «شاپرک» 11.1

در ایتن   «شتاپرک »کامتل بتا    بته همکتاری  متعهتد   «ارائه دهنده خدمات پرداختت »نماید. اقدام  ،را محرز نماید 5.1بند قوانین و مقررات اشاره شده در و  «موافقتنامه»

 خصوص خواهد بود.
 غتی هتای ابال  و یتا بخشتنامه  « بانتک مرکتزی  »از قوانین موضتوعه کشتور و یتا مقتررات     « دهنده خدمات پرداختارائه »مجاز است درصورت تخلف « بانک مرکزی» 11.1

  دام نماید.عملکرد، محاسبه جرائم و اعمال آن اق های درخواستی، نسبت به بررسی و یا ممانعت از بازرسی و استنکاف از ارائه مستندات و گزارش« شاپرک»
نیتز   «بانتک مرکتزی  »شناخته شده است، به طریق اولی در صالحیت  «شاپرک»بوده و تمام آنچه در صالحیت  «بانک مرکزی»نظارت عالیه بر این توافقنامه برعهده  11.3

 خواهد بود.
 و تجهیزات افزارنرم، سخت افزار - 12ماده 

ارائته دهنتده ختدمات    »محتل ستایت   در  «شتاپرک »از طرف که تجهیزاتی  و هاافزار نرم ،هاافزار سختحفظ و نگهداری کلیه  بهنسبت  «ارائه دهنده خدمات پرداخت» 11.1

 «ارائته دهنتده ختدمات پرداختت    »تخلتف  به منزلته   نرم افزاری سخت افزاری یااعم از  یا تخریب این تجهیزات هرگونه تغییرو  متعهد است داده شده،قرار  «پرداخت

 خواهد بود.
از  در صورت استفاده از برنتدهای جدیتد مجوزهتای الزم را   و  استفاده نماید «شاپرک» تاییدمورد  «ابزارهای پذیرش»گردد از  متعهد می «ارائه دهنده خدمات پرداخت» 11.1

 کسب نماید. «شاپرک»


