
           
 

 های ارائه دهنده خدمات پرداختپرسشنامه خوداظهاری شرکت 

 ،غییررگرردد در صرورت تتایید شرکت بوده و متعهد میصحت کلیه موارد در تاریخ تهیه مورد 

 ارسال نماید.به شاپرک در اسرع وقت فرم جدید را 
 5از 1یصفحه امضاء و مهر

 SHP_FRM_QUESTIONNAIRY_01-00 کد فرم:

 پرسشنامه الف

 معرفی شرکت

  :شاپرک دبیرخانه شماره  نام شرکت:

  :پرسشنامه دریافت تاریخ            شناسه ملی:

  تاریخ تغییر نام )درصورت تغییر نام(:  نام قبلی شرکت )درصورت تغییر نام(:

  :شده صادر مجوز آخرین مشخصات

  محل ثبت:  تاریخ ثبت:  شماره ثبت:

 سایر تعاونی   با مسئولیت محدود   سهامی عام   سهامی خاص     نوع شرکت:

  توضیحات:

 سایر مشخصات

  آدرس:
 
 
 
 

             کد پستی:

  دورنگار:  تلفن)به همراه کد شهرستان(:

  پست الکترونیک:

  وب سایت رسمی شرکت:

 نوع فعالیت مورد نظر شرکت

  در حوزه پرداخت الکترونیک:

  ها:سایر حوزه

  تا  از  مدت فعالیت:

  سرمایه تعهدشده:  سرمایه پرداخت شده:  سرمایه شرکت:

  ها: گذاری در سایر شرکتمیزان سرمایه

 ساختار سازمانی



           
 

 های ارائه دهنده خدمات پرداختپرسشنامه خوداظهاری شرکت 

 ،غییررگرردد در صرورت تتایید شرکت بوده و متعهد میصحت کلیه موارد در تاریخ تهیه مورد 

 ارسال نماید.به شاپرک در اسرع وقت فرم جدید را 
 5از 2یصفحه امضاء و مهر

 SHP_FRM_QUESTIONNAIRY_01-00 کد فرم:

  تعداد کل کارکنان شرکت:

  تعداد کارکنان ستاد:  کارکنان صف:تعداد 

  کنند:سازمانی که با شرکت همکاری میتعداد نفرات برون

 های موردنیازپیوست

  ارسال نمایید:   PDFلطفا گزارش های ذیل را به فرمت 

  اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت

  آخرین چارت سازمانی مصوب شرکت 

  حسب تحصیالت گزارش توزیع نیروی انسانی شرکت بر

  گزارش توزیع نیروی انسانی شرکت بر حسب تخصص

 

  



           
 

 های ارائه دهنده خدمات پرداختپرسشنامه خوداظهاری شرکت 

 ،غییررگرردد در صرورت تتایید شرکت بوده و متعهد میصحت کلیه موارد در تاریخ تهیه مورد 

 ارسال نماید.به شاپرک در اسرع وقت فرم جدید را 
 5از 3یصفحه امضاء و مهر

 SHP_FRM_QUESTIONNAIRY_01-00 کد فرم:

 پرسشنامه ب 

 PSPوضعیت عملیاتی 

 رسای     سپاری شدهبرون       درحال تجهیز     خیر     بله  باشد؟می رکت دارای مرکز تماس مشتریانآیا ش

  تعداد کارکنان مرکز تماس:

  تماس مشتریان: ابزارهای مورد استفاده در مرکز

  توضیحات:

 یرسا      سپاری شدهبرون       درحال تجهیز     خیر     بله  باشد؟میشرکت دارای مرکز امداد مشتریان  آیا

  تعداد کارکنان مرکز امداد مشتریان:

  ابزارهای مورد استفاده در مرکز امداد مشتریان:

  توضیحات:

 سایر     ایمنطقه     سراسری  های فروش چگونه است؟   توزیع جغرافیایی پایانه

 سایر )لطفا توضیح دهید(     نمایندگی      شعبه ساختار پشتیبانی و عملیات شرکت چگونه است؟

  گیرد؟می قرار استفاده مورد افزاری نرم امکانات چه

  محصوالت و خدمات ارزش افزوده:

  باشد:ذ میشده است و یا در حال اخها آناستانداردهایی که شرکت موفق به اخذ گواهینامه 

 

 های موردنیازپیوست

 ارسال نمایید:   PDFلطفا گزارش های ذیل را به فرمت 

 فهرست مراکز و توزیع جغرافیایی آنها 

 طرح توجیهی ارائه خدمات پرداخت )در صورت جدیدالتاسیس بودن(

 



           
 

 های ارائه دهنده خدمات پرداختپرسشنامه خوداظهاری شرکت 

 ،غییررگرردد در صرورت تتایید شرکت بوده و متعهد میصحت کلیه موارد در تاریخ تهیه مورد 

 ارسال نماید.به شاپرک در اسرع وقت فرم جدید را 
 5از 4یصفحه امضاء و مهر

 SHP_FRM_QUESTIONNAIRY_01-00 کد فرم:

 پرسشنامه ج

 PSPوضعیت عملکردی 

 ها( را تشریح کنید.مدل همکاری خود با مشتریان خاص )از جمله بانک

 

 تعداد پذیرندگان

 توضیحات تعداد POS/Internet/Mobile نوع خدمت ردیف

    خرده فروشی 

    اختصاصی، کسب و کار ویژه 

    اینترنتی 

    موبایلی 

    تلفن 

 موردنیازهای پیوست

 ها و موسسات مالی و اعتباری مجازتصویر قراردادهای منعقده با بانک

 نمونه قراردادهای پذیرندگان

 

  



           
 

 های ارائه دهنده خدمات پرداختپرسشنامه خوداظهاری شرکت 

 ،غییررگرردد در صرورت تتایید شرکت بوده و متعهد میصحت کلیه موارد در تاریخ تهیه مورد 

 ارسال نماید.به شاپرک در اسرع وقت فرم جدید را 
 5از 5یصفحه امضاء و مهر

 SHP_FRM_QUESTIONNAIRY_01-00 کد فرم:

 پرسشنامه د

 PSPمشخصات فنی 

 مشخصات سوئیچ

 سایر      متعلق به شرکت  مالکیت سوئیچ:

 توضیحات:

  کشور تولید کننده:  نام تولید کننده:

 بله      خیر  های آن در دسترس است؟ آیا منبع برنامه

 ندارد     دارد  های آتی                     محدودیت توسعه

  نوع بانک اطالعاتی :

  تعداد تراکنش در ثانیه:

 


