قرارداد پذیرندگی پایانه فروش (سیار)شرکت فن آوا کارت

شماره:
تاریخ:

هه موجب این قرارداد شرکت فن آوا کارت هه شماره ثبت  251902 .کد اقتصادي  499945001114شناسه ملدی  95952050025هده
نشانی  :تهران -میدان آرژانتین -خ الوند -خ  -22پ 5کد پستی  1514444111ها مجوز رسمی از هانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران هه
تاریخ  52/50/20شماره  12/20501و ها مجوز رسمی از شرکت شاپرک هراساس مدت اعتبار اعالم شده از سوي شدرکت شداپرک و هده
نمایندددددگی  ..........................................................کدددده در ایددددن قددددرارداد شددددرکت نامیددددده میشددددود از یددددک طددددرف و
شرکت/فروشگاه/سازمان/هنگاه/موسسدده

 ...............................................هدده شددماره ثبددت .........................................هددا مدددیریت /

نمایندگی ......................................و روزنامه رسمی  ................راحبان امضا مجاز .........................................................کد ملی /شناسده ملدی
 ......................................شددددددماره پذیرنددددددده  .................................................شددددددماره پایاندددددده .........................................
آدرس فروشددگاه  ................................................................................................................:تلفددن ..............................فدداکس ...........................
تلفن همراه .....................................................نوع رنف ...................................نوع هانک .............................

کد پستی................................

شماره شبا  ............................................................که در این قرارداد پذیرنده کارت نامیده میشود از طرف دیگر ملزم و متعهد هه اجراي مفاد
قرارداد هه شرح ذیل می هاشند.
ماده  )1موضوع قرارداد
****ی و قبدول
عبارت است از تحویل ،نصب ،آموزش و پشتیبانی تعداد یک دستگاه کارتخوان سیار( ) GPRSمدل  .....................در محل پذیرندده هده ردورت امدان
کارتهاي قاهل پذیرش در دستگاه کارتخوان هه منظور فروش کاال و خدمات هه دارندگان کارت.
تبصره " :1پذیرنده " ارایه کننده کاال و یا خدمات می هاشد .
ماده  )2مدت قرارداد
مدت این قرارداد از تاریخ امضا یک سال کامل شمسی است .چنانچه ظرف مدت یک ماه قبل از تاریخ انقضا هر یک از طرفین تمایل خود را مبنی هر عدم تمدید
قرارداد کتبا اعالم ننماید مدت قرارداد متناوها هراي یک سال دیگر قاهل تمدید خواهد هود.
ماده  )3وثایق
پذیرنده حقیقی -تجاري متعهد می گردد در قبال دریافت دستگاه کارتخوان سیار ،مبلغ  ................................ریدال را هده عندوان ضدمانت هده شدماره حسدا
 ........................................................... .................نزد هانک  .............................واریز نماید و رسید پرداخت را تا زمان تحویل دستگاه هه شرکت ،نزد خود نگه دارد.
پذیرندگان حقوقی – تجاري و غیر تجاري متعهد می گردند در قبال دریافت دستگاه کارتخوان سیار ،سفته هه مبلغ  ..........................................ریال را هه شرکت
فن آواکارت ارائه نمایند.
ماده  )4تعهدات شرکت
****
 )1-4شرکت متعهد میشود پس از امضاي قرارداد ،دستگاه کارتخوان و تجهیزات جانبی آن را هه رورت امانت در مکان مورد توافق نصب نموده و طریقه هده کدار
گیري و استفاده از دستگاه را هه پذیرنده آموزش دهد.
 )2-4شرکت متعهد می گردد ملزومات مصرفی کارتخوان را تامین نماید.
 )3-4در رورت ایجاد هر گونه تغییر در ضواهط و مقررات هانک مرکزي و شاپرک  ،شرکت موارد را هه عنوان الحاقیه قرارداد در نظر گرفته و هه پذیرندده اعدالم
مینماید .این تغییرات جزء الینفک این قرارداد محسو شده و طرفین موظف هه اجراي آنها خواهند هود.
 )4-4شرکت متعهد می گردد سرویس ارائه خدمات را در طول ساعات شبانه روز  7*24در دسترس پذیرنده قرار دهد و در رورت هروز هرگونه مشکل و اختالل
در ارائه خدمات ،نسبت هه اطالع رسانی هه پذیرندگان اقدامات الزم را انجام نماید.
ماده  )5تعهدات پذیرنده
 )1-5پذیرنده متعهد می گردد دستگاه کارتخوان سیار را "فقط" در محدوده  ........................استفاده نماید و تحت هیچ شرایطی اجازه خارج نمودن دسدتگاه از
محدوده مذکور و کشور ایران را ندارد .در رورت هرگونه تخلف شرکت فن آواکارت مجاز است پیگیري هاي قانونی را از پذیرنده متخلف هه عمل آورد.
 )2-5پذیرنده متعهد می گردد از سیم کارت موجود در دستگاه "ررفاً" هراي دستگاه کارتخوان استفاده نماید .در رورت استفاده غیرمجاز ،شرکت فن آواکارت
مجاز است پیگیري هاي قانونی را از پذیرنده متخلف هه عمل آورد.
 )3-5پذیرنده متعهد می گردد هنگام پذیرش کلیه کارتهاي معتبر هر اساس "راهنماي استفاده از دستگاه کارتخوان" ،عمل نموده و پس از دریافت پیدام تاییدد
انجام معامله توسط دو طرف ،یک نسخه پرفراژ رادر شده از طریق دستگاه کارتخوان را تحویل دارنده کارت و نسخه دوم را هراي کنترل رورتحسا را تا زمدان
اطمینان از واریز وجه نزد خود نگه دارد.

امضا شرکت

امضا پذیرنده

صفحه  1از 3

کد مدرکSCR04-5 :

تبصره  :2در رورت وجود اختالف حسا در مبالغ خرید ،مالک تسویه تاییدیه انجام معامله خواهد هود که پذیرنده نزد خود نگهداري نموده و در ردورت نیداز
موظف هه ارائه آن هه شرکت می هاشد.
 )4-5تامین خط یا خطوط تلفن ،در رورت لزوم خط اینترنت و هرق موردنیاز جهت راه اندازي کارتخوان و هرقراري ارتباط آن ها مرکز ،هه عهده پذیرنده خواهد
هود.
 )5-5پذیرنده متعهد می گردد در رورت تغییر در آدرس ،اطالعات هویتی ،تغییر شغل ،رنف فعالیت و یا تغییر مندرجات روزنامه رسمی هراي اشخاص حقوقی،
اطالعات تماس ،تغییر مجوز کسب و  ...مجوزهاي مرهوطه را کسب نموده و تغییرات را حداکثر ظرف مدت  24ساعت هه شرکت اعالم نماید و شرکت مجاز است هه
رالحدید خود نسبت هه انتقال دستگاه هه محل جدید و یا جمع آوري و لغو قرارداد مرهوطه اقدام نمایدد .در ردورت هرگونده اهمدال در اطدالع رسدانی ،کلیده
مسئولیت ها هه عهده پذیرنده می هاشد.
 )4-5پذیرنده مو ظف است مدارک مثبته جهت احراز اهلیت تجاري (جواز کسب) ،مدارک هویتی مانند کارت ملی ،دریافت کد ملی هراي پذیرنددگان حقیقدی و
شناسه ملی هراي پذیرندگان حقوقی را هه پشتیبان تحویل دهد.
 )7-5پذیرنده متعهد می گردد ها مشتریانی که ها استفاده از کارت خرید میکنند رفتار محترمانه داشته هاشد و ضمن ارائه راهنمایی هاي الزم ،هه هیچ عنوان رمز
مشتري را جهت ورود اطالعات هه پایانه فروش از وي درخواست ننماید و در رورت عدم رعایت این هند ،پذیرنده متعهد هه جبران خسدارت دارندده کدارت مدی
هاشد .ضمناً پذیرنده می هایست جهت تراکنش هاي ها مبالغ هاال توسط کارت هاي اعتباري ویا نقدي ،نسبت هه شناسایی هویت دارنده کارت و تطبیق ها مشدتري
استفاده کننده از کارت اقدام نماید.
 )1-5پذیرنده متعهد می گردد دستگاه کارتخوان را در محلی قرار دهد که دارنده کارت هتواند هه راحتی و ها حداکثر پوشش ممکن ،رمز خود را وارد نمدوده و از
مبلغ ثبت شده هاهت خرید اطمینان حارل نماید .دراین مکان نباید رفحه کلید دستگاه توسط دورهین مانیتور شود.
 )2-5پذیرنده متهعد می گردد تا حد امکان جهت پیشگیري از هروز وقایع امنیتی و یا هرگونه سوء استفاده از دستگاه کارتخوان نسبت هه تجهیز فروشگاه خود
هه دورهین مدارهسته اقدام نماید.
 ) 11-5پذیرنده متعهد می گردد هه هیچ عنوان فرآیند پرداخت را هه رورت سهوي و یا عمدي ضبط نکند در رورت هرگونه اهمال کلیه مسئولیت هدا هدر عهدده
پذیرنده خواهد هود.
 )11-5پذیرنده متعهد میشود در رورت درخواست شرکت ،نسبت هه سپردن تضمینات و وثائق جهت انجام تعهدات قانونی و قراردادي خویش اقدام نمایید .
)12-5پذیرنده متعهد میشود هرچسب و اقالم تبلیغاتی را در معرض دید مشتریان و دستگاه کارتخوان را در دسترس دارندگان کارت قرار دهد.
 )13-5پذیرنده متعهد می گردد هه هیچ عنوان هاهت پرداخت وجه از طریق پایانه فروش ،مبلغ اضافی از دارنده کارت دریافت نکند.
ی دستگاه کارتخوان هه شرکت ،متعهد می شدود چنانچده دسدتگاه کدارتخوان در طدول
 )14-5پذیرنده ها ارائه رسید کتبی مبنی هر تحویل رحیح و سالم و امان
****
قرارداد مفقود گردد و یا هه سرقت رود و یا هه آن آسیب فیزیکی وارد شود ،خسارت مرهوطه را ها نظر کارشناس شرکت و یا هیمه مرهوطه پرداخت نماید.
 ) 15-5پذیرنده متعهد می گردد در رورت سرقت و یا مفقودي دستگاه کارتخوان ،حداکثر ظرف مدت  24ساعت از طریق کانال هاي ارتباطی ذکر شده ،موضدوع
را هه اطالع شرکت هرساند .در رورت هرگونه اهمال در اطالع رسانی ،کلیه مسئولیت ها هه عهده پذیرنده خواهد هود.
 )14-5پذیرنده متعهد می گردد هه کارکنان خود که هه پایانه هاي فروش دسترسی دارند ،آموزش هاي الزم را ارائه نموده و نظارت کافی هر روي عملکرد کارکندان
خود داشته هاشد .عواقب هر گونه سوء استفاده کارکنان از پایانه هاي فروش هر عهده پذیرنده خواهد هود.
 )17-5پذیرنده متعهد می گردد از پایانه فروش "فقط" هراي خدمات مجاز استفاده نماید و از انجام هرگونه معامله روري و شبیه سازي از طریق پایانده فدروش
پرهیز نمایند .در رورت هرگونه اهمال کلیه مسئولیت ها هر عهده پذیرنده می هاشد.
 )11-5دستگاه کارتخوان در مالکیت شرکت هوده و هه عنوان امانت نزد پذیرنده میباشد و چنانچه هنا هه هر دلیلی قرارداد فسخ یا مدت قدرارداد منقضدی شدود،
پذیرنده مکلف است دستگاه مرهوطه را رحیح و سالم هه شرکت مسترد نماید.
 )12-5پذیرنده موظف هه همکاري کافی ها پشتیبانان شرکت فن آواکارت ها رؤیت کارت شناسایی یا معرفی نامه معتبر می هاشد.
 )21-5پذیرنده موظف است دستگاه کارتخوان را در شرایط مطلو  ،مورد استفاده قرار دهد و از اقدامات زیر خودداري نماید:
الف) ورود ضرهات فیزیکی ،مجاورت دستگاه ها وسایل گرما زا ،سقوط دستگاه از روي میز
) خسارت ناشی از مواد شیمیایی ،مایعات و خوراکی هه داخل دستگاه
ج) هرداشتن پلمپ کارتخوان ،جاهه جایی ،تغییر وضعیت یا دستکاري ،تعمیرکارتخوان توسط افراد غیر مجاز
د) اتصال ادوات نا مناسب هه کارتخوان و یا وارد کردن سایر خسارات عمدي هه دستگاه
" ) 21-5پذیرنده " تعهد می نماید کلیه اطالعات مرهوط هه این قرارداد را محرمانه تلقی نموده و هه هیچ وجه آن را افشا ننماید.
 )22-5پذیرنده "میبایست" کلیه رسید هایی را که هنگام تراکنش ها(خرید الکترونیکی) چاپ میگردد را حداقل هه مدت  2ماه پس از انجام تراکنش در سواهق
نگهداري نماید تا در مواقع لزوم هه منظور هررسی مغایرتهاي احتمالی یا حل و فصل آن مورد استفاده قرار گیرد.
 ) 23-5پذیرنده موظف است پس از دریافت دستگاه کارتخوان ،رمز اولیه ورود هه پایانه فروش را تغییر دهد ،همچنین الزم است هه ردورت دوره اي نسدبت هده
تغییر رمز ورود اقدام نماید .در رورت عدم تغییر رمز ،هرگونه عواقب ناشی از آن هر عهده پذیرنده خواهد هود.

امضا شرکت

امضا پذیرنده

صفحه  2از 3

کد مدرکSCR04-5 :

 ) 24-5پذیرنده موظف است هه منظور امنیت و نظارت هیشتر هر عملکرد پشتیبان نکات زیر را مدنظر قرار دهد:
 -1اهتدا کارت شناسایی پشتیبان را مالحظه نماید.
 -2جهت حصول اطمینان از هویت پشتیبان ،کد پشتیبان مندرج هر روي کارت شناسایی را هه شماره پیامک  2111747ارسال و یا هه شدماره پشدتیبانی
 43425111اعالم نمایید.
 -3پشتیبان جهت انجام عملیات پشتیبانی نباید اطالعات کارت و حسا

پذیرنده را درخواست نماید.

 -4در حین کار پشتیبان ،هر عملیات انجام شده توسط پشتیبان نظارت داشته هاشد.
تبصره  : 3پذيرنده مکلف است در صورت دريافت رسید "تراکنش ناموفق" از پايانه فروش که به معنی عدم انجام تراکنش می باشدد از توويدک کداه بده
مشتري توت هر شرايطی (حتی واريز وجه به حساب خود) خودداري نمايد .جبران خسارت ناشی از توويک کاه به مشتري و عدم دريافت وجده صدرفا بده
عهده پذيرنده خواهد بود.
 )25-5چنانچه هنا هه هر دلیلی وجه تراکنش علیرغم عدم ارائه رسید از حسا خریدار کسر و هه حسا پذیرنده واریز شده هاشد ،در خصوص استرداد وجه کاال
ها هانک همکاري الزم را معمول نماید و هانک مجاز خواهد هود مبلغ تراکنش را از حسا وي کسر و در رورت عدم موجودي کافی ،حسا پذیرندده را تدا تدامین
موجودي مسدود نموده و دررورت هرداشت سهوي ،پذیرنده متعهد می هاشد حداکثر ظرف  72ساعت وجه مرهوطه را تامین نماید.
 )24-5در رورت لحاظ کارمزد از سوي شاپرک  ،کارمزد هر تراکنش که از مبلغ فروش کم میگردد ،ررفا هه عهده فروشگاه هوده و پذیرنده هه هیچ عنوان مجداز
هه دریافت مبلغ اضافی هاهت تامین هزینه کارمزد پرداختی خود از دارنده کارت نمی هاشد و کلیه کارمزدها طبق مقررات شاپرک محاسبه می شدود و در ردورت
تغییر جداول از سوي شاپرک پذیرنده حق اعتراضی نخواهد داشت .
ماده  )4کارمزد و تسویه حسا
 )1-4شاپرک هه عنوان کارمزد معادل یک دررد هر تراکنش موفق تا سقف  ......که هه وسیله کارت و روي دستگاه پایانه فروش انجام گیرد را محاسبه و از وجوه
واریزي هه حسا پذیرنده کسر می نماید .
)2-4کلیه وجوه حارل از فروش در سیکلهاي پایا هه حسا پذیرنده واریز خواهد گردید .ضمنا واریزي وجوه پایایی واهسته هه هاندک پذیرندده مدی هاشدد و در
رورت قرار گرفتن فایل واریزي در روند رفع مغایرت  ،پس از  41ساعت وارد روند پیگیري و رفع مغایرت می گردد .
)3-4کلیه مبالغ ناشی از معامالتی که پذیرنده هر اساس این قرارداد هه رورت رحیح از طریق کارتخوان هه سوئیچ هانک منتقل نماید پس از کسر کدارمزد هداي
مرتبط ،هه شماره حسا  ........................................................هه نام ...........................................که از سوي پذیرنده هراي تسویه حسا معرفی شده منتقل میگردد.
 )4-4چنانچه هانک هه هر عنوان اشتباها وجهی را هه حسا پذیرنده منظور نماید و یا در محاسبه هر نوع اشتباهی رخ دهد ،در هر زمان مختار است رأسا و هدون
انجام هیچ گونه تشریفات در رفع اشتباه و هرگشت وجوه اقدام نماید.
ماده )7کانال هاي ارتباطی
 )1-7هه منظور اطالع رسانی در مواقع لزوم و هحرانی" ،فقط" کانال هاي ارتباطی ذیل مورد تائید فن آواکارت می هاشد .پذیرنده هاید دقت نماید هرگونه اطالع
رسانی از طرق دیگر مورد تائید شرکت نبوده و مسئولیت هر گونه اهمال هر عهده پذیرنده خواهد هود.
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ماده )1فسخ قرارداد و جبران خسارت
 )1-1در رورتی که پذیرنده هه هر دلیل مایل هه ادامه همکاري ها شرکت نباشد هاید مراتب را کتبا هه شرکت اعالم نماید و شرکت میبایست حداکثر ظرف یکمداه
از تاریخ اعالم پذیرنده نسبت هه فسخ قرارداد و تسویه حسا ها پذیرنده و جمع آوري دستگاه کارتخوان اقدام نماید.
 )2-1شرکت مجاز است در رورت عدم رعایت مفاد این قرارداد توسط پذیرنده و یا در رورت عدم کارآئی مناسب در هر زمان که مصلحت هداند مراتب را هه
پذیرنده اعالم و نسبت هه فسخ قرارداد و جمع آوري کارتخوان اقدام نماید .در مواردي که شرکت قرارداد حاضر را هه دلیل تخلف پذیرنده از مفاد قرارداد فسخ
می نماید ،جبران خسارات وارده هه شرکت (من جمله و هدون قید انحصار خسارات وارده هه کارتخوان و ملحقات آن و هزینه هاي جمع آوري کارتخوان) و
همچنین مسئولیت هاي قانونی مترتب هر عدم استفاده رحیح از کارتخوان ،تماماً هه عهده پذیرنده خواهد هود.
 )3-1در رورت هروز هرنوع اختالفی در اجراي مفاد قرارداد ،اهتدا موضوع اختالفی در کمیته مشترک  3نفره ها حضور نمایندگان تام االختیار طرفین هعالوه یدک
نماینده مرضی الطرفین مطرح و در رورت عدم حصول نتیجه ظرف مدت ده روز ،از طریق مراجع رالحه قضایی جمهوري اسالمی ایران حل و فصل می گردد.
 )4-1فسخ این قرارداد تعهداتی را که قبل از فسخ و جمع آوري دستگاه کارتخوان ،هراي طرفین ایجاد نموده نقض نخواهد کرد.
ماده  )2مواد قرارداد
این قرارداد در  2ماده و  3تبصره و در دو نسخه تنظیم و هه امضاي طرفین رسید که هر یک از نسخ حکم واحد را دارند.
***بروشور پذيرندگان پرخطر که جزء هينفک قرارداد می باشد توسط اينجانب  ....................دريافت گرديد.
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