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        بانك مركزي جمهوري اسالمي ايرانبانك مركزي جمهوري اسالمي ايرانبانك مركزي جمهوري اسالمي ايرانبانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

  هاي پرداخت ادارة نظام

  

  

  
  

  ويرايش دوم

  

  بيست و ششم آذرماه هزار و سيصد و نود

  تبصره و چهار بيست و مشتمل بر پنج فصل، پنجاه ماده

  

  
  

  :ها و عبارات به كار رفته در اين مقررات اختصاراً به شرح زير خواهند بود واژه )1ماده 

  :اشخاص و نهادها) الف

 .بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران :بانك مركزي .1

 .»بانك مركزي« بانك مركزي :بانك مركزي .2

 .»شتاب«عضو و مؤسسات اعتباري  ها بانككليه  :بانك .3

بر طبق اين مقررات و بر اساس به ثبت رسيده و شخصيت حقوقي است كه در جمهوري اسالمي ايران  :مؤسسه .4

 .كند نمايد فعاليت مي دريافت مي» بانك مركزي«مجوزي كه از 

را طبق مقررات و ضوابط بانك مركزي براي مشتريان خود صادر » كارت بانكي«است كه » بانكي« :1صادركننده .5

 .كند مي

نسبت به » ابزار پذيرش«و با استفاده از » كارت بانكي«است كه با پذيرش شخص حقيقي يا حقوقي  :2پذيرنده .6

 .نمايد اقدام مي» دارندگان كارت«ارايه خدمات به  فروش كاال و يا

                                                 
1 Issuer Bank 
2 Acceptor 



  دهندگان خدمات پرداخت مقررات ناظر بر ارايه  ١

 

هاي  كارت«به منظور واريز وجوه مربوط به داد و ستدهاي » پذيرنده«است كه حساب » بانكي« :1پذيرندهبانك  .7

 .نزد آن مفتوح است» بانكي

 .به نام وي صادر شده باشد» بانك«توسط » كارت بانكي«شخص حقيقي است كه  :2دارنده كارت .8

هاي ملي پرداخت،  عبارت است از شبكة الكترونيكي پرداخت كارتي كه وظيفة اتصال مؤسسات به سامانه :شاپرك .9

 .نظارت بر عملكرد فني و اجرايي و انجام عمليات تسويه را بر عهده دارد

گيري در خصوص مسايل و  هياتي است كه مطابق با مفاد فصل پنجم اين مقررات براي تصميم :كميتة داوري .10

 .نمايد ت و تخلفات مؤسسات تشكيل جلسه داده و اتخاذ تصميم ميمشكال
 

  :مفاهيم. ب

و تجهيزات مورد لزوم و ايجاد شبكه به نحوي كه  افزار نرم، افزار عبارتند از فراهم ساختن سخت :پرداختخدمات  .11

 .را ميسر سازد» پذيرنده«به » دارنده كارت«پرداخت   پردازش تراكنش

تواند نسبت به انتقال وجوه از طريق آن اقدام  گردد كه دارنده آن مي اي اطالق مي ونه وسيلهبه هرگ :3پرداختابزار  .12

 .نمايد

 .كند بر اساس مقررات براي مشتريان خود صادر مي» بانك«است كه » ابزار پرداخت«نوعي  :كارت بانكي .13

 .سازد فراهم مي» دارنده كارت« افزاري كه امكان تراكنش را براي افزار و نرم عبارت است از سخت :ابزار پذيرش .14

 ها هاي مربوط به تراكنش افزار و پايگاه داده كه پيام افزار، نرم اي از سخت اي است مشتمل بر مجموعه واسطه :سوئيچ .15

 .كند تبادل مي ابزارهاي پذيرش و مقصد پردازش را بين

 .نمايد هاي بين بانكي را فراهم مي  كنشگردد كه امكان تبادل اطالعات مربوط به ترا به سوئيچ ملي اطالق مي :شتاب .16

ارزش ذخيره شده بر روي ابزار الكترونيكي است كه در قبال پرداخت وجه براي انجام پرداخت در  :پول الكترونيك .17

 .گيرد اختيار اشخاص قرار مي

ساير ها و  هاي محرمانه مربوط به تراكنش عبارت است از كليه كساني كه به هر نحو به داده :مشاغل حساس .18

 .اطالعات كارت دارندگان كارت دسترسي داشته باشند

  

اندازي،   به منظور بازاريابي، نصب، راه» شاپرك«و » پذيرنده«انعقاد قرارداد با  در حوزة »همؤسس«فعاليت  موضوع )2ماده 

  .است» شاپرك«و اتصال آنها به » ابزارهاي پذيرش«نگهداري و آموزش 

 .را تنظيم نمايد» پذيرنده«تواند در چارچوب مقررات شرايط تسويه با  مي» پذيرنده«د با قرارداد خودر » مؤسسه«: تبصره

نيز صورت پذيرد اما انجام عمليات منحصراً با استفاده از » مؤسسه«هاي عملكرد  تواند بر مبناي داده عمليات تسويه مي

  .پذيرد صورت مي» شاپرك«زيرساخت تسوية 

  

  

  

  

  

                                                 
1 Acquirer Bank 
2 Card Holder 
3 Payment Instrument 



  دهندگان خدمات پرداخت مقررات ناظر بر ارايه  ٢

 

  
  

  :ساختار حقوقي. الف

  .نمايد فعاليت مي» خدمات پرداختارايه «مطابق با اساسنامه خود در زمينه  »مؤسسه«) 3اده م

  

  .امكانپذير است »بانك مركزي«با اخذ مجوز از  »مؤسسه«فعاليت  )4ماده 

  .فاقد مجوز نيست» مؤسسه«مجاز به عقد قرارداد با »  شاپرك«:  تبصره

  

  .پذيرد مي صورت »پذيرندگان«و » شاپرك«داد با عقد قرار بر مبناي »مؤسسه«فعاليت  )5ماده 

  .داراي حساب بانكي فعال باشد »بانك پذيرنده« يك نزدحداقل بايد  »مؤسسه«طرف قرارداد » پذيرنده«: 1 تبصره

 .برسد» شاپرك«بايد پيش از اجرايي شدن به اطالع و تاييد » پذيرنده«با » مؤسسه«تمامي قراردادهاي : 2تبصره 

  .تواند به صورت الكترونيكي صورت پذيرد اين رويه مي

  .ارسال شود» بانك مركزي«به بايد  » شاپرك«با  »مؤسسه«قرارداد يك نسخه از : 3 تبصره

  

  :موارد ذيل را تصريح نمايد »شاپرك«در قرارداد منعقد شده با  است موظف »مؤسسه« )6ماده 

 ،»بانك مركزي«شماره، تاريخ و مدت اعتبار مجوز اخذ شده از  .1

عملكرد  ناشي از سوء »پذيرنده  بانك«و يا » پذيرندگان« جبران خسارات وارده به مشتريان،بيني نحوه  پيش .2

 ،»مؤسسه«

 ،»مؤسسه«حداقل كيفيت خدمات ارايه شده توسط  .3

 .ضمن مجوز اعطايي »مؤسسه«هاي  در خصوص اعمال نظارت بر فعاليت »بانك مركزي«لحاظ نمودن اختيار  .4

  

  :موارد ذيل را تصريح نمايد، »هپذيرند«در قرارداد منعقد شده با  است موظف »مؤسسه« )7ماده 

  ،»بانك مركزي«شماره، تاريخ و مدت اعتبار مجوز اخذ شده از  .1

 ،»هپذيرند«كارمزد دريافتي از  مبلغ، نسبت و نحوة محاسبة .2

 گردد، مي دريافت» پذيرنده«از كه  ديگري احتمالي يها هزينه .3

 يه حساب،شرايط و الزامات تسو .4

  .»مؤسسه«جزئيات مربوط به كيفيت ارايه خدمات توسط  .5

  .تصريح گردد  فوق اين مقررات بايد در متن قرارداد پنجماد فصل فموارد فسخ قرارداد مطابق با م :تبصره

  

  الزامات مقرراتي. ب

و  »ابزار پذيرش«وص در خصرا  »شاپرك«و  »بانك مركزي«كليه مقررات و استانداردهاي  موظف است »مؤسسه« )8ماده 

استانداردها نظارت خواهند رعايت بر حسن اجراي اين مقررات و  »شاپرك«و  »مركزي بانك«ناظران  .رعايت نمايد »سوئيچ«

  .نمود

  



  دهندگان خدمات پرداخت مقررات ناظر بر ارايه  ٣

 

مصاديق عمليات بانكي و . هاي بانكي و اعتباري را ندارد به هيچ عنوان حق مبادرت به انجام فعاليت »مؤسسه« )9ماده 

  .گردد ا مصوبات شوراي پول و اعتبار تعيين مياعتباري مطابق ب

  

  .ممنوع است» موسسه«توسط  »پول الكترونيك«صدور هر گونه ابزار پرداخت و انتشار   )10ماده 

  

اتصال به  ،»ابزار پذيرش«و  نگهداري سوئيچ ،اندازي، راهبري نصب، راهدر چارچوب  صرفاً »مؤسسه«فعاليت مجوز  )11ماده 

  .است» پذيرنده«و آموزش و راهنمايي هاي تسويه، ادارة مركز امداد مشتريان  هيه گزارشت ،»شاپرك«سوئيچ 

  

هاي آنها توسط سوئيچ  و پردازش و انتقال تراكنش» بانك«پذيرش هرگونه ابزار پرداخت صادرشده توسط غير  )12ماده 

  .ممنوع است» مؤسسه«

  

 و غير» بانك«به هر سوئيچ ديگري، اعم از  مجاز بوده و اتصال »شاپرك«صرفاً به سوئيچ  »مؤسسه«اتصال سوئيچ  )13ماده 

  .»بانك مركزي«ممنوع است، مگر با مجوز كتبي   »بانك«

  

صرفاً از طريق » پذيرنده«و » مؤسسه«بر اساس مفاد قرارداد بين » پذيرنده«هاي  انتقال وجه و تسويه تراكنش )14ماده 

  .پذيرد صورت مي» شاپرك«

  .هاي ارسالي از سوئيچ خود مسؤوليت دارد ر قبال كليه پيامد» مؤسسه«: تبصره

  

  .صورت پذيرد »شتاب«و مركز  »اپركش«بايد از طريق » بانك«به سمت » مؤسسه« هاي كليه تراكنش )15ماده 

  

 »شاپرك«و  »بانك مركزي« و حسابرسان ناظران ،را فراهم سازد تا مسووالن شرايطيموظف است  »مؤسسه« )16ماده 

  .مطلع گردند آن »ابزار پذيرش«توسط سوئيچ و  انجام شدهاز آخرين تراكنشهاي  زمانند در هر بتوان

نسخه صورت برخط به د به نبتوان مذكور در اين مادهافراد شرايطي را فراهم سازد تا موظف است  »مؤسسه«: تبصره

  .دداشته باشفقط خواندني وي دسترسي مطابق با اصل پايگاه داده سوئيچ اصلي يا 

  

جهت دسترسي سوئيچ خود را و » ابزارهاي پذيرش«ريز تراكنشهاي انجام گرفته از طريق  است موظف »مؤسسه« )17ماده 

ها در  اي كه دسترسي به اين داده د؛ به گونهسازي الكترونيك بايگاني نماي يرهسال در ابزارهاي ذخده تا مدت  مقامات ذيصالح

  .اسرع وقت ميسر باشد

  

تامين ايمني و حفاظت از وليت ؤمسمحرمانه بوده و » پذيرندگان«و » دارندگان كارت«هاي  عات تراكنشاطال )18ماده 

استفاده احتمالي  و يا هرگونه سوء جهت جلوگيري از دسترسي افراد غير مجاز خطوط اتصالي آنها و سوئيچ ،»ابزارهاي پذيرش«

  . است »مؤسسه«به عهده   ديگر

  

بانك هاي صادره و قبول اصالحات و تغييرات احتمالي اين مقررات كه توسط  ت كليه بخشنامهبه رعاي »مؤسسه« )19ماده 

  .هاي صادره تطبيق دهد اعالم مي گردد موظف بوده و مكلف است عمليات خود را با دستورالعمل مركزي

  



  دهندگان خدمات پرداخت مقررات ناظر بر ارايه  ٤

 

پشتيباني كامل خصوصاً در افزارها و تجهيزات اصل، داراي ليسانس معتبر و خدمات  از نرماست  موظف »مؤسسه« )20ماده 

  .هاي ايمني استفاده نمايد مورد اصالحيه

  .باشند» شاپرك«تمامي موارد فوق بايد مورد تاييد : تبصره

  

خود را به صورت  امداد مشتريان، مركز »پذيرندگان«مكلف است جهت ارايه خدمات پشتيباني به » مؤسسه« )21ماده 

  .روزي ايجاد و راهبري نمايد شبانه

  

  

  
  

اقدام » پذيرنده«و » شاپرك«نسبت به عقد قرارداد با   تواند مي »بانك مركزي«از داراي مجوز  ي»مؤسسه«تنها  )22ماده 

  .هاي ديگر ممنوع است ها، نهادها و دستگاه يا ساير شركت »بانك«انجام اين امور توسط  .نمايد

  

  .بالمانع است» مؤسسه«توسط » مؤسسه ارهاي پذيرشابز«ها و » بانك ابزارهاي پرداخت«بازاريابي و تبليغ  )23ماده 

  

كارمزد دريافت » پذيرندگان«يا تركيبي از آنها از  هاي زير روشتواند بر اساس قرارداد به يكي از  مي» مؤسسه« )24ماده 

  :نمايد

 .دريافت مبلغ ثابت به ازاي هر تراكنش .1

 ،)با سقف يا بدون سقف(افت درصد ثابت از مبلغ هر تراكنش دري .2

 .در مدت معين» ابزار پذيرش«برداري  بها به ازاي بهره دريافت اجاره .3
  .باشد »بانك مركزي«مبالغ كارمزد بايد در چارچوب مقررات : 1تبصره 

بانك «تدوين و به تاييد » شاپرك«است كه توسط  1پرداخت مبالغ كارمزد مطابق با توافقنامة سطح خدماتي: 2تبصره 

  .رسد مي »مركزي

 ،»بانك مركزي«توسط  كسر و در فواصل زماني تعيين شده» پذيرنده«از حساب » شاپرك«توسط  كارمزدلغ ابم: 3 تبصره

  .گردد واريز مي» مؤسسه«به حساب 

  

در چهارچوب » مؤسسه«افزارها توسط  افزارها يا نرم انجام اصالحات، بهينه سازي و يا تغييرات فني تجهيزات، سخت) 25ماده 

  .بالمانع است »شاپرك«و  »مركزيبانك «استانداردهاي 

  

ها و  اي در استان هاي منطقه اندازي سوئيچ و ايجاد و راه» ابزارهاي پذيرش«گسترش شبكه از طريق نصب  )26ماده 

  .بالمانع است »شاپرك«و  »بانك مركزي«در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي ها  شهرستان

  

  

  

                                                 
1 Service Level Agreement (SLA) 



  دهندگان خدمات پرداخت مقررات ناظر بر ارايه  ٥

 

  
  

  .گردد آغاز مي »بانك مركزي«به  متقاضيدرخواست اراية روند صدور مجوز با  )27ماده 

  .بايد پيش از ارايه درخواست، به صورت شركت سهامي به ثبت رسيده باشد متقاضي: 1 تبصره

بـه اطـالع عمـوم    از طريـق تارگـاه رسـمي آن    معين شـده و   »بانك مركزي«روش ارسال درخواست توسط : 2تبصره 

  .رسد مي

  

ارسـال  » شـاپرك «هـاي فنـي و اجرايـي بـه      ت مجوز متقاضي را براي بررسـي صـالحيت  درخواس »بانك مركزي« )28ماده 

  .نمايد مي

را بالفاصـله پـس از دريافـت    » مؤسسات«هاي فني و اجرايي مربوط به فعاليت  استانداردها و رويه» شاپرك«: 1تبصره 

  .دهد در اختيار متقاضي قرار مي» بانك مركزي«درخواست از 

  .هاي مرتبط را پوشش دهد را رعايت نمايد و رويه» شاپرك«و اجرايي تمامي استانداردهاي فني  متقاضي بايد: 2تبصره 

  .ارايه دهد» شاپرك«خدمات خود را مطابق با سطح كيفي استاندارد بتواند متقاضي بايد : 3تبصره 

  

 »بانـك مركـزي  «توسـط  » سـه مؤس«الزامات مربوط به اساسنامه، حداقل سرمايه و شرايط عضويت در هيات مديرة  )29ماده 

  .گردد تعيين مي

  

مـدارك زيـر را    سي روز فرصت دارد ويمبني بر احراز شرايط فني و اجرايي متقاضي، » شاپرك«پس از تاييد كتبي  )30ماده 

  :ارسال نمايد »بانك مركزي«هاي مقرراتي به  كتباً براي بررسي

 .ررات كه به تاييد مجمع متقاضي رسيده باشدثبت شده و تغييرات اساسنامه براي تطبيق با مق اساسنامه .1

 .ميزان سرمايه ثبت شده و تغييرات مربوط به آن كه به تاييد مجمع متقاضي رسيده باشد .2

 .برنامه عملياتي .3

 .هاي اظهارنامه مشخصات و تجربيات اعضاي هيات مديره مطابق با فرم .4

  .هاي مالي حسابرسي شده آخرين صورت .5

  

مـدارك، برنامـة عمليـاتي و     ضي نسبت بـه ارزيـابي  امتق مداركروز پس از وصول  30ف مدت ظر »بانك مركزي« )31ماده 

  .نمايد اقدام و اعالم نظر مي صالحيت اعضاي هيات مديره 

  

نسبت به اصالح اساسنامه و افزايش سـرمايه  ماه دوظرف  موظف است »بانك مركزي« نظر متقاضي پس از دريافت )32ماده 

  .اعالم نمايد »بانك مركزي«ها اقدام نموده و نتيجه را كتباً به  شركتو ثبت آن در مرجع ثبت 

  

متقاضي اقدام نموده و نسبت به صدور مجوز فعاليت براي  و تاييد مراتب دريافت نتيجه ثبتپس از  »بانك مركزي« )33ماده 

  .نمايد ابالغ مي» شاپرك«مراتب را جهت اجرايي شدن به 
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و عقد قرارداد » پذيرندگان«تواند نسبت به جذب  مي تلقي شده و» مؤسسه« جوز انجام فعاليت،متقاضي پس از اخذ م )34ماده 

  .اقدام نمايد ها تراكنشهاي فروش و آموزش و پشتيباني جهت انجام  اندازي پايانه و نصب و راه

  

نسبت بـه   عملكرد،زم و مطالعه هاي ال با انجام بررسي ،»بانك مركزي«باشد و  سال تمام مي پنجاعتبار مجوز صادره  )35ماده 

   .گيري خواهد نمود تصميمتمديد آن 

مكلف است حداقل شش ماه پيش از زمان انقضاي مجوز نسبت به ارسـال درخواسـت تمديـد بـه     » مؤسسه«: تبصره

 .اقدام نمايد» بانك مركزي«

  

تيار شـبكه بـانكي كشـور قـرار داده و     اطالعات الزم درباره موسسات مجاز را از طرق مناسب در اخ »بانك مركزي« )36ماده 

  .رساند همچنين به اطالع عموم مردم مي

  

  

  
  

  :نظارت. الف

» مؤسسه«به منظور حصول اطمينان از حسن جريان امور و عملكرد صحيح  »شاپرك«با همكاري  »بانك مركزي« )37ماده 

  .دار نظارت بر آنها است عهده

  

مكلف است حداقل هر شش ماه يكبار نسبت به انجـام بازرسـي و اظهـارنظر     »شاپرك«با عامليت  »بانك مركزي« )38ماده 

  .اقدام نمايد» مؤسسه«نسبت به عملكرد 

  

ظرف يك هفته مـوارد را بـا ذكـر داليـل و      »بانك مركزي«، »مؤسسه«در صورت احراز هرگونه اشكال در عملكرد  )39ماده 

 رساند مي» سسهمؤ«مستندات مربوط جهت اتخاذ اقدامات اصالحي به اطالع 
  

در مهلتـي  ، »مؤسسه«در عملكرد  يرادمبني بر احراز هرگونه ا »بانك مركزي«مكلف است پس از اعالم » مؤسسه« )40ماده 

اقدام به عمـل آورده و نتيجـه را بالفاصـله بـه      »بانك مركزي«نسبت به تامين نظر گردد،  اعالم مي »بانك مركزي«كه توسط 

  .اطالع برساند

  

  :دهد را مورد بررسي قرار مي زيرموارد » مؤسسه«پيش از تمديد مجوز  »انك مركزيب« )41ماده 

 ،»مؤسسه«عملكرد كمي و كيفي ارايه خدمات توسط  •

 ،» مؤسسه«ميزان رضايت پذيرندگان از نحوه ارائه خدمات  •

 .»مؤسسه«انطباق عمليات انجام شده با برنامه ارائه شده توسط  •
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  :مقررات انضباطي. ب

از ايـن مقـررات و ضـوابط،    » مؤسسه«؛ در صورت تخلف استمتعهد به رعايت كامل ضوابط تعيين شده  »همؤسس« )42ماده 

 :آورد مورد اقدامات انضباطي زير را به عمل مي حسب »بانك مركزي«

 .جهت رفع ايراد با ذكر مهلت» مؤسسه«طار كتبي به اخ .1

 .يرادتا رفع ا» مؤسسه« و قرارداد تعليق مجوز .2

 .د مجوز موضوع فصل چهارمعدم تمدي .3

 .»مؤسسه« هايو قرارداد لغو دائم مجوز .4
  .گردد تخلفات و اقدامات انضباطي متناظر با آنها به اين مقررات پيوست مي: 1 تبصره

  .قيد گردند» شاپرك«و » پذيرندگان«با » مؤسسه«موارد فوق بايد در قرارداد : 2تبصره 

  

، عدم ارايه اطالعات مورد نيـاز و يـا   »شاپرك«و  »بانك مركزي« يرش ناظراناز پذ» مؤسسه«در صورت استنكاف  )43ماده 

و تمامي قراردادهاي » مؤسسه«مجاز است نسبت به تعليق مجوز  »بانك مركزي«هاي مخدوش و ناقص،  ارايه اطالعات و داده

  .اقدام نمايد »شاپرك«و » پذيرندگان«آن با 

هاي مورد نياز و تصـميم   در خصوص كفايت اطالعات و داده »مركزيبانك «رفع تعليق منوط به حصول نظر : تبصره

  .است »كميتة داوري«

 
مكلف است بالفاصله مراتب را كتباً به اطالع  »بانك مركزي«، » مؤسسه«يا رفع تعليق مجوز  لغودر صورت تعليق،  )44ماده 

مكلف است ظرف مدت دو روز كاري نسبت  »بانك مركزي«همچنين . برساندديگر » موسسات«و » شاپرك«ها و »بانك«كليه 

 .اقدام نمايد» مؤسسه«به اعالن عمومي تعليق، فسخ يا رفع تعليق مجوز 

  

بالفاصله ارتباط سوئيچ خود  »شاپرك«، »بانك مركزي«و اعالم آن توسط » مؤسسه«مجوز لغو در صورت تعليق يا  )45ماده 

 .نمايد ميقطع » مؤسسه«را با سوئيچ 

  

مبني بر بروز خطر فوري ناشي از قصور و يا  »شاپرك«و  تواند حسب تشخيص ناظران خود مي »ك مركزيبان« )46ماده 

مكلف  »بانك مركزي«در اين حالت . ، بالفاصله و بدون اخطار قبلي نسبت به تعليق مجوز وي اقدام نمايد»مؤسسه«تخلف 

  .مايداعالم ن »مؤسسه«است ظرف مدت دو روز كاري دليل تعليق مجوز را به 

كميتة «و  به موجب تصميم  بانك مركزيدر صورت عدم بروز خطر فوري، تعليق بر اساس گزارش : 1 تبصره

  .پذيرد صورت مي »داوري

  .باشد مي »مؤسسه«و اعالم كتبي آن به  »بانك مركزي«رفع تعليق منوط به تامين نظر : 2 تبصره

  

  :كميتة داوري. پ

  :گردد تشكيل مي زيربا تركيب » اتمؤسس«و  »شاپرك«سايل و مشكالت جهت بررسي م »كميتة داوري«) 47ماده 

 ،كميتهرئيس : »بانك مركزي«به انتخاب رئيس كل  »بانك مركزي«يكي از اعضاي هيات عامل  .1

 ،»بانك مركزي« حقوقينماينده حوزة  .2

 ،»بانك مركزي« نمايندة حوزة نظارت .3

 ،»بانك مركزي« هاي پرداخت اداره نظاممدير  .4

   .ها به انتخاب آنها و خدمات نوين بانك يات مديره ناظر بر امور انفورماتيكدو عضو ه .5
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  :نمايد ميهاي زير اتخاذ تصميم و صدور راي  در حوزه »كميتة داوري« )48ماده 

 .»شاپرك«و » همؤسس«رسيدگي به اختالفات ميان  .1

 .»بانك مركزي« نا به اعالمب» همؤسس«ت رسيدگي به تخلفا .2

 .»هسسؤم« تعليق مجوز .3

 .»مؤسسه«عدم تمديد مجوز  .4

 .»همؤسس«لغو دائم مجوز  .5
  .گردد مجوز قيد مياعطاي ، در شرايط »كميتة داوري«موارد فوق به عنوان اختيارات : تبصره

  

نفـر از اعضـا    دوجلسات با حضور رئيس و حداقل . دهد تشكيل جلسه مي كميتهبه تشخيص رئيس  »كميتة داوري« )49ماده 

 .يابد رسميت مي
 
االجـرا   راي قطعـي و الزم ايـن  . راي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه معتبر اسـت به موجب  »كميتة داوري« تصميم )50ده ما

  .باشد مي

  

***  
  

در تـاريخ   تبصـره  و چهـار  بيستو  مادهپنجاه دهندگان خدمات پرداخت به عالوه الحاقات آن در پنج فصل،  مقررات ناظر بر ارايه

  .رسيد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران پولي و بانكي ةبه تصويب كميت 26/9/1390

 

*****  
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  اقدامات انضباطي  »مؤسسه«تخلفات 

  صدور هر گونه ابزار پرداخت - 1

اوري فوري  اخطار كتبي مبني بر قطع صدور و جمع .1

 هاي صادره ابزار

 در صورت عدم رعايت، تعليق موقت مجوز .2

  وزدر صورت عدم رعايت، لغو مج .3

  پذيرش ابزارهاي پرداخت غير مجاز در ابزارهاي پذيرش  - 2

اخطار كتبي مبني بر توقف پذيرش ابزارهاي پذيرش   .1

 غير مجاز

 در صورت عدم رعايت، عدم تمديد مجوز .2

 در صورت عدم رعايت، تعليق موقت مجوز .3

  در صورت عدم رعايت، لغو مجوز .4

  هاي غير مجاز تبليغ كارت - 3

 هاي غيرمجاز عدم تبليغ كارتاخطار كتبي مبني بر  .1

 در صورت عدم رعايت، عدم تمديد مجوز .2

  در صورت عدم رعايت، تعليق موقت مجوز .3

  دريافت وجه يا تجميع وجوه پذيرندگان  - 4
 تعليق موقت مجوز .1

  در صورت عدم رعايت، لغو مجوز .2

  ارايه خدمات از طريق ابزار پذيرش  غير مجاز  - 5

خدمات از طريق ابزار  اخطار كتبي مبني بر توقف ارايه .1

 پذيرش غيرمجاز

 در صورت عدم رعايت، تعليق موقت مجوز .2

  در صورت عدم رعايت، لغو مجوز .3

  حفاظتي –سوء مديريت منجر به بروز مخاطره ايمني  - 6

 قطع اتصال .1

 در صورت عدم رعايت، تعليق موقت مجوز .2

  در صورت عدم رعايت، عدم تمديد مجوز .3

  حفاظتي –ني عدم اعالم بروز مخاطره ايم - 7

 قطع اتصال .1

 در صورت عدم رعايت، تعليق موقت مجوز .2

  در صورت عدم رعايت، عدم تمديد مجوز .3

  هاي غيرمجاز اتصال سوئيچ خود به ساير سوئيچ  - 8
 قطع اتصال .1

  در صورت عدم رعايت، تعليق موقت مجوز .2

  به كارگيري نيروي انساني فاقد صالحيت در مشاغل حساس - 9

 اخطار كتبي .1

 عدم رعايت، عدم تمديد مجوزدر صورت  .2

  در صورت عدم رعايت، تعليق موقت مجوز .3

  »شاپرك«و  بانك مركزيعدم رعايت استانداردهاي اعالم شده توسط  -10

 اخطار كتبي .1

 در صورت عدم رعايت، عدم تمديد مجوز .2

  در صورت عدم رعايت، تعليق موقت مجوز .3

  افشاي اطالعات محرمانه دارندگان كارت -11

 اخطار كتبي .1

 در صورت عدم رعايت، عدم تمديد مجوز .2

  در صورت عدم رعايت، تعليق موقت مجوز .3

  


