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 شرايط عمومي قرارداد مراكز فروش مجازي

 

 ـ تعاريف 1

 به معناي تعريف شده در اين بند خواهند بود مگر اينكه به معناي ديگري تصريح شده باشد: ،و اين برگ "مراكز فروش مجازي"اصطالحات بكاررفته در قرارداد 

را  "كارت پذيرنده مجازي"امكان خريد كاال و خدمات از  شده،بينیطبق مقررات و شرايط پيشاست كه  هاي الكترونيكی كارت، "كارت"منظـور از  (1ـ1

 "كارت"در اختيار او قرار دارد و از حق استفاده از  "كارت"عبارت از هر شخص حقيقی يا حقوقی است كه  "دارندةكارت" (2ـ1 نمايد.براي دارندة آن فراهم می

عبارت از هر شخص حقيقی يا حقوقی است كه مشخصات وي  "پذيرنده مجازي"يا  "پذيرندة مجازي كارت" (3ـ1باشد. مطابق شرايط توافق شده برخوردار می

عبارت است از شماره منحصر به فردي كه به فروشگاه  "كارتخوان مجازي" (4ـ1است.ذكرشده  "شركت"با  "رارداد مراكز فروش مجازيق "عنوان طرفبه

 (5ـ1 كند. را فراهم می ”پذيرنده مجازي كارت“يابد و امكان فروش كاال يا خدمات از طريق دروازه پرداخت الكترونيكی شركت براي  مجازي اختصاص می

يك  "دروازه پرداخت" منظـور از (6ـ1. گيردقرار می "دارندةكارت"در اختيار  "كارت" استفاده از براياي است كه فرد و محرمانهشمارة منحصر به "رمزكارت"

 سازد. یفراهم م ”پذيرنده مجازي كارت“را براي  "كارت"است كه امكان فروش كاال يا خدمات از طريق براي پرداخت الكترونيكی  امكان

 "شركت"ـ تعهدات  2

منتقل و  "شركت"به صورت تراكنش الكترونيكی به شبكه و سيستم مركزي كه  "پذيرنده مجازي كارت"روش توسط وجوه حاصل از ف پرداخت1ـ2

صورت خواهد گرفت. بديهی هاي واريزي پايا  طبق ضوابط شاپرك و مطابق با سيكل ،صورتحساب صادره شركت و پس از كسر كارمزدبراساس  ،ثبت گرديده

.  شود میواريز  "پذيرنده مجازي كارت "، از سوي اعالم شدهكه به حساب  باشد، می ”پذيرنده مجازي كارت“وابسته به بانك  ،است زمان واريز وجوه پايايی

سازي پايان مدت اعتبار، ابطال، درخواست غيرفعال، سازي)سرقت، مفقود شدن، سوء استفاده، كالهبرداري، شبيهعلت هرهايی كه به"كارت"مشخصات  (2ـ2

 "شركت" (3ـ2اي وارد شده و از درجه اعتبار ساقط خواهند شد. باشند، درشبكة رايانهاز درجة اعتبار ساقط می "شركت"( از نظر امثالهمو  "دارندةكارت"توسط 

صادره حاوي )الف( تاريخ و  "حسابصورت"ادر و براي وي ارسال نمايد. را ص "كارت پذيرنده مجازي" "صورتحساب"شده در قرارداد متعهد است در مواعد توافق

 خواهد بود. ،شده واريز "كارت پذيرنده مجازي"؛ )ب( وجوه قابل كسر احتمالی؛ )ج( مبالغی كه به حساب "فروشگاه مجازي"شده از طريق مبلغ خريدهاي انجام

 ازمجاري تعريف شده به شركت اعالم ميگردد حداكثر ظرف  "كارت پذيرنده مجازي"متعهد  است كليه خدمات پشتيبانی خود را كه  توسط  "شركت"( 2-4

و يا  از طريق info@pecomco.comطريق آدر س پست الكترونيكی اطالع رسانی به پذيرنده فقط از (  5-2تعيين تكليف نمايد كاري  ساعت  92مدت 

 صورت خواهد پذيرفت   000002003اه با سر خط   پيام كوت

 

 "كارت پذيرنده مجازي"ـ تعهدات  3

دريافـت   "شـركت "را در فروشگاه مجازي خود از طريق لوگويی كه از طرف  "كارت"شود موضوع پذيرش متعهد می "كارت پذيرنده مجازي" (1ـ3            

هاي الزم درخصـوص نحوة شود آموزشمتعهد می "كارت پذيرنده مجازي" (2ـ3ی باشد اعالم نمايد. شناسايي كه براي هر خريداري قابل نحو خواهد كرد  به

را بپـذيرد و از   "كارت"شوند شود صرفاً براي خريدهايی كه حقيقتاً انجام میمتعهد می "پذيرنده مجازي" (3ـ3نمايد.  ارايهرا به كاربران خود  "كارت"پذيرش 

گيـري كيفـري خواهـد شـد.      باشد و مشمول پـی  می ”پذيرنده مجازي كارت“ليت قانونی با مسؤودر غير اينصورت  .پرهيز نمايد "كارت"هرگونه معامله صوري با 

ل هرگونـه سـوء   مسـؤو  "مجازي كـارت پذيرندة " (5ـ3عهده خواهد گرفت.  هاي مربوط را بر ليتمسؤوها كليه  بعد از تأييد تراكنش "پذيرنده مجازي" (4ـ3

هـاي  در صورت بروز هرگونه مغايرت در مقدار يـا تعـداد فـروش    (6ـ3 استفاده احتمالی كه قابل انتساب به وي يا كاركنان تحت امر او باشد شناخته خواهد شد.
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بايسـت  مـی  "پذيرنده مجـازي " (7ـ3باشد   می "شركت"مستندات ثبت شده در پايگاه داده و رفع مغايرت با  ارايهل مسؤو ”پذيرنده مجازي كارت“انجام شده، 

درصـورت   (8-3 هاي الكترونيكی را در پايگاه داده تا زمان تسويه نهايی نزد خود نگهداري نمايد. رفع هرگونه مغايرت احتمالی اطالعات ثبت شده تراكنش براي

ـ 3مدرك عمل قرار خواهد گرفـت.   "شركت"شده از طرف  ارايهاسناد  "كارت پذيرنده مجازي"از سوي  (7ـ3)عدم رعايت مفاد بند   "پذيرنـده مجـازي  " (9ـ

هر  . در صورت بروز هرگونه اختالف بين امضا كننده قرارداد پذيرندگی با ساير افراد و"شركت"غير نيست مگر با اجازة كتبی مجاز به انتقال موضوع اين قرارداد به

 "شـركت "عهـده امضـا كننـده قـرارداد پذيرنـدگی بـوده و        ناشی از اختالف مذكور مستقيماً برهاي  ليتمسؤوی داشته باشد، كليه يكسی كه در اين خصوص ادعا

هاي الكترونيكـی خـود و پرسـنل زيرمجموعـه، در      ، مجاز به استفاده از  كارت"پذيرندگان مجازي كارت"( 11-3ليتی نخواهد داشت. مسؤوهيچگونه تعهد يا 

مين هزينه كارمزد پرداختی خود جاز به دريافت مبلغ اضافی بابت تأبه هيچ عنوان م پذيرد می "مجازي كارتپذيرنده " (11-3باشند.  فروشگاه مجازي خود نمی

حـق   ”پذيرنده مجازي كارت“شود. در صورت تغيير جداول كارمزدي از سوي شاپرك  میو كليه كارمزدها طبق مقررات شاپرك محاسبه  باشد میاز دارنده كارت ن

منوط به تسويه حساب   PSP، دريافت خدمات از ساير شركت هاي"پذيرنده مجازي كارت"در صورت فسخ قرارداد از سوي  (12-3اعتراضی نخواهد داشت. 

رد. بـديهی اسـت ايـن    پـذي  میرا مركزي و يا شاپرك مقررات اعالمی يا اصالحی بانك تمامی  "پذيرنده مجازي كارت" (13-3 .باشد میكامل قرارداد منعقده 

 باشـد.  مـی  شـماره پيگيـري بـه دارنـده پـس از انجـام تـراكنش        ارايـه ملـزم بـه    ”پذيرنده مجازي كارت“ (14-3مقررات شركت خواهد بود.   مقررات نافذ بر

را برداشت نمايد، حداكثر ظـرف   آن ويواريز شود و  ويوجهی به صورت اضافی به حساب  ،چنانچه به اشتباهشود  میمتعهد  ”پذيرنده مجازي كارت“ (3-15 

هـويتی  اطالعات و شماره تلفن و كليه تغيير آدرس هرگونه ملزم به اعالم   ”پذيرنده مجازي كارت“ ( 16- 3مين نمايد.بايست وجه مربوط را تأ میساعت  77

  ”پذيرنده مجـازي كـارت  “ ( 17 – 3ميباشد.   ”پذيرنده مجازي كارت“و صنفی خود بوده و كليه مسئوليت ها در صورت اهمال در اعالم موارد مذكور بر عهده 

 ( 18 – 3ص ثالـ  ميباشـد.   ملزم به عدم افشاي اطال عات محرمانه خود مانند اطال عات حساب  و اطال عات كارت  متصل به حساب و ...به پشتيبان و اشخا

متعهد می شود به تمامی قوانين تجارت الكترونيك كشور و مقررات عمومی و الزامات اين حوزه كه از سـوي بانـك مركـزي جمهـوري       ”پذيرنده مجازي كارت“

متعهد می شود، هيچگونه اطالعات حساس دارنده كارت را از طريق   ”پذيرنده مجازي كارت“ ( 19 – 3 اسالمی ايران و شاپرك وضع شده است، پايبند باشد.

متعهد می شود امنيت وب سايت خود را تامين نمايد به نحوي كه از بـروز هـر     ”پذيرنده مجازي كارت“ ( 21 – 3 سايت خود از دارندگان كارت دريافت نكند.

ردد به  تمهامی اهیننیج تجهارت نونتر نیهر ك هیر   م هررنت        گمتعهد می  ”كارت پذيرنده مجازی“ (21-3 گونه سوء استفاده احتمالی جلوگيري شود.

پذيرنهده مجهازی   " (22-3 .  شاپرک  ضع شده نسه،  پايندهد باشهد   عمیمی   نوزنمات نيج حیزه ك  نز سیی بانر مركزی جمهیری نسالمی نيرنن 

نز دنرندگان كهارت درياته،   رنساً رن  ه كارت   رمز د م كارت باننیشمارمتعهد می شید ك  هیچگین  نطالعات حساس دنرنده كارت نز انیل  "كارت

گهردد كه    متعهد مهی   ”پذيرنده مجازی كارت“ (23-3نز هرگین  تالش در جه، ذخیره   يا دسترسی ب  نيج نطالعات نكیدنً پرهیز نمايد. ندمايد   

 (24-3نسن، ب  غیرتعال سازی)كد پذيرندگی( نادنم نمايد.  "شرك،"تا  نعالم نمايد "شرك،"درصیرت رخدند مینرد نمدیتی  بالتاصل  مینرد رن ب  

میضیع ارنردند برنی كسب  كاری غیر نز صدف ثن، شده در ارنردند تی ما بیج شرك،    ب  كار بردنگردد ك  نز متعهد می ”پذيرنده مجازی كارت“

 تمهامی  بطیرينه   باشهد   ی نظهارت  حه، ت خريهد  ترنيدهد   ك  كددمی تعهد "كارت پذيرنده مجازی" (25-3نمايد. نجتداب  مجازی كارت پذيرنده

 مسهئی ویتی    تعهد هیچگین  شرك، خصیص نيج در. شید مطمئج آن صح، نز   كدترل "كارت پذيرنده مجازی" تیسط بايس،می خريد عملیات

 ههیيتی  مهدنرک    كهار    كسهب  ب  مربیط مدنرک ارنردند ننع اد زمان در شیدمی متعهد "كارت پذيرنده مجازی" (26-3 .دنش، نخینهد برعهده رن

ننجهام   كه  شید  متعهد می ”پذيرنده مجازی كارت“( 22-3 .نمايد نرني  شرك، ب  رن آن نظاير   ملی شداس  يا   ملی كارت  كسب جینز ماندد  خید

د  رسه میب  ننجام تیسط  ی خارج نز آن   هايی ك  در چارچیب نيج ارنردند نمیر تینتق شده در نيج ارنردند   مفاد شرنيط عمیمی آن بر نثر تعاوی،

حهق هرگینه  ناهدنم       در نيهج خصهیص   همچدیج شهرك،  .مايددنی  نرد نب  طیر مست یم يا غیر مست یم ب  نعتنار   جايگاه شرك، وطم    خدش 

شید برنی خريدهای بها منهاوب بهاس نسهن، به  شداسهايی       متعهد می "پذيرنده مجازی كارت"( 22-3 دنرد.یری اانینی رن برنی خید محفیظ میپیگ

 به   مدجر ك  تخلفاتی نمايد نزنارنر می شید می متعهد "كارت پذيرنده مجازی" (22-3 ارت   تطنیق با مدنرک شداسايی نادنم كدد.كهیي، دنرنده 

 به    مدجهر  كه   مینردی. نمايد نجتداب آن ب  نرتناب نز شیدمتعهد می   دنشت  كامل آگاهی  شید می پرخطر پذيرندگان ویس، در پذيرنده نام  ر د

 به   "شهرك، " تیسهط  كه   "شهاپرک "  . ن.ن.ج مركهزی  بانهر  نوزنمهات  نز تخطهی  -0: شامل شید می پرخطر پذيرندگان ویس، در پذيرنده نام  ر رد

 مهابیج  تهی  اهرنردند  در شهده  ثن، صدف نز غیر كاری   كسب برنی " نپلینی ج پذيرنده" نز نستفاده -2. ،نس شده نبالغ "كارت مجازی  پذيرنده"
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 هرگین  نخذ -4 .نس، شده  نريز "كارت پذيرنده مجازی" حساب ب  نشتناه ب  ك  نضاتی منلب عیدت عدم -0. "كارت پذيرنده مجازی "   "شرك،"

   عمهدی  دسهتناری  -5. "شاپرک"  . ن.ن.ج مركزی بانر مجیز بد ن نونتر نینی پردنخ، خدمات نرنئ  نزنی در م تری نز  خريد منلب نز بیش  ج 

 يها  جعهل  -9. ك هیر  نونتر نینهی  پردنخ، نظام نز "كارت دنرنده" نعتماد سلب ب  مدجر تالش هرگین  -6. ترنكدش نجرنی ترآيدد در نختالل نيجاد

 تیسهط  "كهارت  پذيرنهده " بها  برخیرد دستیر صد ر ب  مدجر ك  نادنمی هرگین  -3. نونتر نینی پردنخ، حیزه در ساختگی نطالعات يا گزنرش نرنئ 

 يها  پیو هیيی    ماوی سیءنستفاده با مرتنط نعمال ننجام -7. شید نونتر نیر پردنخ، ی حیزه تخلفات با رنبط  در نمدیتی يا ننتظامی  اضايی مرنجع

 نز خهارج  ن هديدگی  جريهان  در نخهتالل  به   مدجهر  ههای  تعاویه،  -00. اهانینی  مرنجهع  نعهالم  صیرت در ك یر باننی   پیوی حیزه در نختالل نيجاد

 های مجازی نز انیل ن د كردن منلب دنخل كهارت بهد ن ننجهام دند   سهتد     نيجاد ترنكدش -00 .اانینی مرنجع نعالم صیرت در  مجاز های چارچیب

نرسهال   -00. "شهرك، "  يها مفهاد تینتهق بها      "شهاپرک " تغییر ن انی محل بهره بردنری نبزنر پذيرش بد ن رعاي، م هررنت   نوزنمهات   -02 ناعی.

 هرگین  دسهتناری نبهزنر  -05 ."دنرنده كارت"ذخیره   يا نستفاده نز نطالعات محرمان  -04يا شنست  شده.  های نامعتنر  شنی  سازی شده  ترنكدش

   باسخص اانین تجارت نونتر نیهر بها   "شاپرک" م ررنت   ایننیج با مطابق تیق مینرد نز تخطی صیرت در نس، بديهی .پذيرش درياتتی نز شرك،

در صیرت عدم ننجام هر ير نز تعهدنت تیق   تخلف   بر ز خسارت ب  شرك،   نشهخاص ثاوه     ( 33-3 شید. می برخیرد "كارت پذيرنده مجازی"

می باشدد  میظفدد نجازه ناامه، خهید رن    "پذيرنده مجازی كارت"نتناع خارجی ك   (31-3 باشد.پذيرنده مجازی كارت مسئیل جنرنن خسارت می

ايشان به اتمام رسيده باشد شركت مجاز به فسخ قرارداد فی مابين  مربوط را به شركت ارايه دهند، بديهی است در صورتيكه تاريخ اعتبار گذرنامه مدارك تمديد و

اطالع از ضوابط شبكه پرداخت، اعالم رضايت نمود متعاقب صدور دستور قضايی و يا در صـورت احـراز هـر قسـم      با "پذيرنده مجازي كارت" (37-3 .باشدمی

و يا شركت شاپرك، ضمن درج نام متخلف در ليست سياه، ارائه كليه خدمات پرداخت الكترونيك به ايشان از جانب كليـه   "شركت"بهره برداري غير مجاز توسط 

شركت شاپرك مجاز خواهد بود ضمن رصد مسـتمر و هوشـمند تبـادالت صـورت پذيرفتـه، در صـورت       ( 33-3پرداخت تعليق گردد. شركت ارائه كننده خدمات

هاي هريك از پذيرندگان در تمامی بسترهاي ارائه خدمت، نسبت به تعليق درگاه پرداخت پذيرنده تا موعـد  مواجهه با الگوهاي مشكوك و غير متعارف در تراكنش

 و حصول اطمينان از صحت و انطباق عملكرد با الزامات و مقررات شبكه پرداخت الكترونيك كشور، اقدام نمايد. اتمام بررسی
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كمتر يا بيشتر از مبالغ واقعی خريد انجام شده توسط  ”پذيرنده مجازي كارت“در صورتی كه مشخص شود مبالغ ثبت شده در پايگاه داده  (1ـ4              

نموده و در صورت عدم توافق مبناي محاسبه ميزان خريدي خواهد بود كه  ارايهبايست مدارك ومستندات خود را  می ”پذيرنده مجازي كارت“باشد  "كارت"

تا مدت  هاي صادرهبه عمليات انجام شده يا صورتحساب ”مجازي كارت پذيرنده“در صورت بروز هرگونه ادعا يا اعتراض  (2ـ4. شود میتوسط شركت اعالم 

و غيرقابل اعتراض يا ادعا از  "كارت پذيرنده مجازي"حساب قابل استماع خواهد بود و پس از گذشت مدت مذكور به معناي تأييد يك ماه از زمان صدور صورت

ناشی از  اختالفاتتجاري يا مالی يا اعم از اختالفات  "كارت پذيرنده مجازي"و  "كارتةدارند"اختالف بين هرگونه طور كلی  به (3ـ4سوي او تلقی خواهد شد. 

شی از كاال يا بخكاال و خدمات از قبيل ادعاي فسخ، انفساخ، بطالن معامله، تأخير در انجام تعهدات، عيب و نقص يا كيفيت كاال، انصراف از خريد تمام يا خريد 

ورشكستگی  يا درصورت فوت، حجر (4ـ4باشد.  ل پاسخگويی میمسؤو ”پذيرنده مجازي كارت“نبوده و  "شركت"وجه متوجه چ هيبه ،خدمات خريداري شده

توسط مراجع اداري يا قضايی  "كارت پذيرنده مجازي"، يا درصورت توقيف اموال "شركت"غير بدون اجازة يا انتقال موضوع قرارداد به "كارت پذيرنده مجازي"

در  6طبق مادة  باشد. درصورت فسخ قرارداداين قرارداد میفسخ مجاز به تعليق يا  "شركت"، "پذيرنده مجازي كارت"ی مؤثر ييا محكوميت جزا دار صالحيت

طرفين يك از فسخ يا منفسخ شود هيچ ،يكی از موجبات مذكور در آن علتچنانچه قرارداد حاضر به  (5ـ4. شودمی عمل "قرارداد مراكز فروش مجازي"

مجاز است بدون هيچ  "شركت"واريز شود  ”پذيرنده مجازي كارت“غيرالحق به حساب  منمبلغی چناچه  (6-4تواند مدعی خسارت از اين حي  گردد.  نمی

قابل  ”مجازي كارتپذيرنده “طرف ساعت از  43فرايند رفع مغايرت پس از  (2-4.برداشت نمايد ”پذيرنده مجازي كارت“تشريفاتی مبلغ واريزي را از حساب 

 تاريخ                                                                      .باشد میپيگيري و رفع 

  ”پذيرنده مجازي كارت“خانوادگي نام و نام   

  ”پذيرنده مجازي كارت“محل امضاي    


