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 مقدمه -1

« پذیرندگان پشتیبانی شده در نظا  پرداخت کشوریاران و  الزامات، ضوابط و فرایند اجرائی فعالیت پرداخت»ابالغ مستند به  توجهبا 

، ذیرندگی در این حوزهدهای پ، تعیین یک استاندارد جامع و یکپارچه حاکم بر قرارداو به رسمیت شناخته شدن فعالیت این ذینفعان

دهنده خدمات پرداخت و  ارائهشرکت های  میانناظر بر قرارداد  الزامات تشریحمنظور  لذا مستند حاضر به رسد. ضروری به نظر می

 تهیه شده است. انیارپرداخت

 اهداف -2

  های ارائه دهنده خدمات پرداخت وشرکت میان ایجاد استاندارد جامع و شفاف ناظر بر قراردادهدف از تدوین این مستند 

 باشد.یاران میپرداخت

 کاربران -3

 د. نباشمی یارانپرداخت و پرداختدهنده خدمات  ارائههای شرکتکاربران این سند 

 تعاریف -4

 یار پرداخت -4-1

 در شده پشتیبانی پذیرندگان و یاران پرداخت فعالیت اجرایی فرایند و ضوابط الزامات،»چارچوب سند شخصیت حقوقی است که در 

های ارائه  جمهوری اسالمی ایران به ثبت رسیده و بر طبق این مقررات و براساس قرارداد منعقده با شرکتدر  ،«کشور پرداخت نظا 

 های پرداخت جمله از یارتک های پرداخت ،یار پرداختکند.  فعالیت میمنعقده با شرکت شاپرک،  نامه توافقو دهنده خدمات پرداخت، 

 .کند می ارسال شاپرک شبکه به کرده و دریافت ار همراه های زیرساخت بر مبتنی ای برنامه درون

 پذیرنده پشتیبانی شده -4-2

 ها،شرکت این اختیار در پرداخت هایدرگاه از با استفاده و یارانپرداخت با قرارداد انعقاد طریق از که است حقوقی یا حقیقی شخص 

 .نمایدمی خود خدمات یا کاال فروش به اقدا 
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 شرح الزاامات -5

 پرداخت نظا  در شده پشتیبانی پذیرندگان و یاران پرداخت فعالیت اجرایی فرایند و ضوابط الزامات،» مستند (1-9)بند مطابق با 

 قرارداد منعقد نمایند. ،مجاز به فعالیت های ارائه دهنده خدمات پرداخت یار، باید با حداقل یکی از شرکت های پرداخت شرکت «کشور

ای شاپرک مورد نظارت قرار  های دوره در بازرسی ،های ارائه دهنده خدمات پرداخت و شرکت انریا پرداخت میانقراردادهای منعقده 

 الزامات این قرارداد به شرح ذیل است. خواهند گرفت.

 و مشخصات طرفین درج اطالعات هویتی، مدت اعتبار  -5-1

 ،یاار  یات مکاانی پرداخات   عموقدهناده مشخصاات طارفین باشاد باه هماراه       کلیه اطالعات هویتی طرفین قرارداد که نشان -5-1-1

و حسااب باانکی جهات واریاز کارمزدهاای       هاا یار)مشاتمل بار حسااب مقصاد تاراکنش     پرداخات  باانکی  هایمشخصات حساب

 آن ریو نظا یارائه خدمات مشتمل بر تارگاه، برنامه کاربرد یاطالعات مربوط به بسترها، ی حساب بانک پذیرندهنا  ، یار( پرداخت

 .گرددلحاظ  قرارداددر  قرارداد، باید اعتبارمدت همچنین و 

 موضوع قرارداد -5-2

یااران و   الزامات، ضوابط و فرایند اجرائای فعالیات پرداخات   »بایست در انطباق با موارد مندرج در مستند  موضوع قرارداد می -5-2-1

 تدوین گردیده و در قرارداد ذکر شود.« پذیرندگان پشتیبانی شده در نظا  پرداخت کشور

  عات پذیرندگان پشتیبانی شدهارائه اطال -5-3

هاویتی،   اطالعاات  باه ارائاه   بایاد ملاز    یاار پرداخت ،یار پرداختهای ارائه دهنده خدمات پرداخت و  شرکت میاندر قرارداد  -5-3-1

شارکت   باه  شاده،  پشتیبانی پذیرنده هر با شده توافق تسویه و موعد کارمزد میزان ،ا ثبتی، مشخصات حساب بانکیموقعیتی و ی

 .شود به منظور درج در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک پرداخت، خدمات دهنده ارائه

 فعالیات  اجرایای  فرایناد  و ضاوابط  الزاماات، »( مساتند  11-7مطاابق باا بناد )   درج این نکته در قرارداد ضروری است کاه   -5-3-2

کلیه اطالعات پذیرندگان پشتیبانی شده مانند و ناه محادود    ،«کشور پرداخت نظا  در شده پشتیبانی پذیرندگان و یاران پرداخت

به اطالعات هویتی، کسب و کاری و مالی، محرمانه تلقی شده، و ارائه این اطالعات به هر نهاد و سازمانی به غیر از باناک مرکازی   

 ئی مجاز خواهد بود.ج.ا.ا.، شرکت شاپرک و شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت طرف قرارداد، تنها با ارائه حکم قضا

یار باید متعهد شود، هرگونه اطالعات موردنیاز شاپرک و بانک مرکزی ج.ا.ا. را در زمان تعیین شده در اختیار شرکت پرداخت -5-3-3

 شاپرک قرار دهد.
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 کارمزدهاشرایط و الزامات تسویه  -5-4

 ماابین  تساویه انجاا  عملیاات    کاه  دباید ذکار گارد   ،یار پرداخت و های ارائه دهنده خدمات پرداخت شرکت میاندر قرارداد  -5-4-1

 پذیرنادگان  و یااران  پرداخات  فعالیات  اجرایی فرایند و ضوابط الزامات،»( مستند 11براساس بند ) ،و شرکت شاپرک یارپرداخت

 باشد.می یار و شرکت شاپرکپرداخت میاننامه مطابق با توافق و« کشور پرداخت نظا  در شده پشتیبانی

 دهنده خدمات پرداخت  ارائهشرکت جزئیات مربوط به کیفیت ارائه خدمات توسط  -5-5

 باید در متن قرارداد قید گردد. یار از شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت ت مورد انتظار پرداختحداقل کیفیت خدما -5-5-1

، نحوه ارائه خدمات پشاتیبانی شاامل فاصاله زماانی ارائاه خادمات       رائه دهنده خدمات پرداختشرکت اشماره تماس امداد  -5-5-2

 لحاظ گردد.   باید در قرارداد سایر خدمات پشتیبانی الز  ویار پرداختپشتیبانی از زمان تماس 

  مدیریت و پوشش ریسکیات مربوط به ئجز -5-6

 شاده  پشاتیبانی  پذیرندگان و یاران پرداخت فعالیت اجرایی فرایند و ضوابط لزامات،ا»د مستن( 6-7بند ) براساسآنجا که از   -5-6-1

از  دیا نبا روز کیا دهنده خدمات پرداخت در  هیارا کینظر  ریز یارهای پرداخت اتیمجموع حجم عمل" ،«کشور پرداخت نظا  در

شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت باه منظاور مادیریت و     ،"باشد شتریب یار آن پرداخت 1مجموع حقوق صاحبان سها  دو برابر

وده و در قارارداد  اخاذ نما   ینقد شونده کاف قیوثا اینامه و  ضمانتدر صورت نیاز باید  یار، ریسک ناشی از فعالیت پرداختپوشش 

 .منعکس نماید

 موارد مربوط به فسخ قرارداد  -5-7

 ماید.  یار، لحاظ نخود و پرداخت میانشرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت باید موارد مربوط به فسخ قرارداد را در قرارداد  -5-7-1

 احراز هویت پذیرنده پشتیبانی شده -5-8

یاار بایاد   تصاریح شاود پرداخات   یاار   پرداخت و های ارائه دهنده خدمات پرداخت شرکت مابین فیدر متن قرارداد الز  است  -5-8-1

 .باشاد  داشاته  وی اظهاار  اسااس  بار  شاده  پذیرناده پشاتیبانی   کاار  و کسب شناسایی و هویت احراز منظور به مستند فرایندی

 جمهاوری  قاوانین  چاارچوب  خاارج از  در پذیرنادگان پشاتیبانی شاده    فعالیتمسئولیت  باید در قرارداد تصریح گردد مچنینه

 باشد.یار می ، بر عهده پرداختتوسط ایشان الز  مجوزهای اخذ عد  و ایران اسالمی

                                                           

 یار پرداخت شده حسابرسی ترازنامه آخرین در مندرج 1
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 یاراننظارت بر فعالیت پرداخت -5-9

بایاد اختیاار باناک مرکازی ج.ا.ا. و شااپرک      یار  پرداخت و های ارائه دهنده خدمات پرداخت شرکت مابین فی قرارداددر متن  -5-9-1

چارچوب نظارت بر »یاران براساس مستند های پرداخت. نظارت بر فعالیتیار درج شود های پرداخت برای اعمال نظارت بر فعالیت

 باشد.می« یار و پذیرندگان پشتیبانی شدهپرداخت

 ات سایر الزام -5-10

را خواهاد   در صورت واریز اشاتباهی وجاوه   یار پرداختبرداشت از حساب باید در قرارداد ذکر شود بانک مرکزی ج.ا.ا. حق  -5-11-1

 داشت.

 مشخص شود.در قرارداد  مشخصات این خدمات بایدارزش افزوده با ذکر  خدماتارائه هرگونه  -5-11-2


