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 دفتر محترم پیشخوان دولت
با سالم احتراما، پیرو اعالم قبلی قرارداد عضویت در شبکه پرداخت پیشخوان الکترونیک و مدارک مورد نیاز زیر جهت اقدام آتی به حضور 

 ارسال می گردد.

 :آدرسپرینت گرفته و پس از تکمیل قرارداد به همراه مدارک درخواستی به  از قرارداد نسخه 2مند است لذا خواهش

 ، طبقه سوم واحد بانکداری الکترونیک2تهران، میدان توحید، خیابان ستارخان، خیابان شهر آرا، کوچه یکم، پالک 

 (قرارداد پوز داری الکترونیکواحد بانکلطفا بر روی پاکت قید گردد )     4114471441کد پستی: 

 تهیه و ارسال گردد. دفتر پیشخوان صاحب جواز: قرارداد و مدارک پیوست بنام 4تذکر 

 باشد مجوز صاحب نام به صرفا شده معرفی حساب: 2تذکر 

)شایان ذکر است ل گردد.ارسا تکمیل و باشد برای شماره حساب و شماره شبا که در انتهای قرارداد می رضایت نامه بانکحتما فرم : 4تذکر

 کند( برای حساب بانک های اقتصاد نوین،گردشگری و ایران زمین صفحه اول دفترچه حساب کفایت می

 باشد. فاقد قلم خوردگی: قرارداد باید 1تذکر 

 : در صورت نقص مدارک اولویت واگذاری شما از دست خواهد رفت.5تذکر 

 گردد.قرارداد به طور کامل تکمیل  5: صفحه 4تذکر 

 قرارداد صرفا همان آدرس درج شده روی پروانه کسب می باشد. 5: آدرس محل نصب خواسته شده در صفحه 4تذکر 
 

 :مدارک مورد نیاز

 پذیرندگان حقوقی پذیرندگان حقیقی

 ه توضیحاتشناسنامه صاحبان حساب به همراه صفح اصل کپی برابر شناسنامه صاحب حساب به همراه صفحه توضیحات اصل کپی برابر

 حساب انصاحب ملی کارت هر دو طرف اصل کپی برابر هر دو طرف کارت ملی صاحب حساب اصل کپی برابر

 مالکیت سند یا نامه اجاره اصل کپی برابر اصل اجاره نامه یا سند مالکیت کپی برابر

 ممهور به مهر بانک اب و شبا اصل نامه تائیدیه شماره حس ممهور به مهر بانک اصل نامه تائیدیه شماره حساب و شبا

 دفتر مجوز اصل کپی برابر اصل مجوز دفتر کپی برابر

 کد پستی استعالم کد پستی استعالم

 روزنامه رسمی شرکت یا اساسنامه  

 

 باتشکر

 خدمات پرداختمعاونت 

 

 قرارداد نیز الزامی می باشد.میل اطالعات درخواست شده در تک



 

    
 

 تماس حاصل فرمایید. 62444146551شماره  در صورت نیاز می توانید با

 :پذیرش پایانه های فروشسواالت متداول در خصوص قرارداد 

 چه نوع شماره حسابی برای درخواست دستگاه پوز پیشخوان باید ارائه شود؟ .1

                          iکوتاه مدت-پس انداز -جاری -. فرقی ندارد 

 شد؟شماره حساب باید به نام چه کسی با .2
                            i ..الزاما به اسم صاحب مجوز باید باشد 

 حساب نزد چه بانکی باشد؟ .3

                            iترجیحا اقتصاد نوین، گردشگری( . نزد هر یک از بانک های مجاز کشور( 

 ؟ استفاده از خدمات پیشخوان الکترونیک کارمزدی دربردارد .4

                            i.در حال حاضر خیر  . 

 ؟استفاده از دستگاه پوز پیشخوان نسبت به دستگاه پوز سایر بانک ها چیستمزیت  .5

                            iو پرداخت شناسه خزانه صرفا توسط این دستگاه ارائه می شود . ارائه خدمات اختصاصی پرداخت پیشخوان. 

 بازم این دستگاه را دریافت کنند؟ پوز دارند نیاز هست که آیا دفاتری که چند تا دستگاه .6

i داشته باشید، برای ارائه خدمات دستگاه های دولتی ملزم به   استفاده از پیشخوان  درگاه. در صورتی که قصد استفاده از

 این دستگاه می باشید.

 م دهند؟آنها از مدت گذشته و تمدید نشده است چه کاری باید انجا مدارکدفاتری که  .7

                            iمعتبر ارسال نمایند. و مدارک . باید قرارداد 

 چه خدماتی را می توانیم ارائه دهیم؟توسط دستگاه پوز پیشخوان  .8

                            iپیشخوان. ه ی خدمات شاپرکی+ خدمات درگاه. کلی 

 چقدر هزینه دارد؟استفاده از این دستگاه پوز  .9

                            i . و رایگان می باشد. هزینه ای ندارددر حال حاضر 

 آیا تمامی صفحات باید مهر و امضا داشته باشد؟ .11

                            i.الزامی می باشد.. بله 

 ؟چه زمانی شروع به کار با این دستگاه انجام می شوداز  .11

                            i قابل استفاده می باشد زمان نصب دستگاه پوز. از. 

 چند نسخه از قرارداد نیاز است؟ .12

                            i.دو نسخه . 

 آیا مدارک ارسالی باید برابر اصل باشد؟ .13

                           i .بله مدارک ارسالی الزاما باید برابر اصل شده باشن 

 ید باشد یا خیر؟کپی کارت ملی از هر دو طرف با .14

                            iکپی از هر دوطرف )پشت و رو( الزامی می باشد. بله ،. 

 را ارسال کنیم؟چگونه باید قرارداد  .15

i . قرارداد باید به نشانی ذکر شده در زیر ارسال گردد.پس از تکمیل 

 

 ، طبقه سوم واحد بانکداری الکترونیک2پالک تهران، میدان توحید، خیابان ستارخان، خیابان شهر آرا، کوچه یکم، 

شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان      4114471441کد پستی:   
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کااررووه راهراوی    04/72/0939مورخ  4347/03/077/39شورای عالی اداری از سوی ریاست جمهور و همچنین ابالغیه شماره  07/72/0939مورخ  4477/39/672حسب ابالغیه شماره 

 ( پیشخوان می باشند.POSتو پیشخوان خدمات دولت به منظور نظارت یکپارچه، دفاتو پیشخوان ملزم به استفاده از سامانه پوداخت و دستگاه کارت خوان)دفا

 

قوارداد( از یا  راو    07در ماده  شود )مشخصات شوکتنامیده می "شرکت"که از این پس در این قوارداد  )سهامی خاص(پیشخوان الکترونیک ایرانیاناین قوارداد بین شوکت 

 شود از رو  دیگو بو اساس شوایط و ضوابط ذیل منعقد رودید:نامیده می "پذیرنده"قوارداد که از این پس  جدول صفحه پنج و صاحب مشخصات

 باشند. همه حال نافذ بوده و روفین قوارداد متعهد به اجوای آن می باشد درشاپوک که موبوط به مفاد این قوارداد میو  ج.ا.ا کلیه مقورات اعالمی یا اصالحی بان  موکزی :0ترصوه 

 ( موضوع قرارداد:  1ماده

توسط شوکت با مشخصاات و تعاداد منادرج در     ،شودنامیده می "دستگاه"که اختصاراً در این قوارداد  "پایانه فووش "اندازی و آموزش کاربوی موضوع قوارداد عرارت از نصب، تحویل، راه

 این قوارداد در محل پذیونده جهت ارائه خدمات به دارندران کارت پوداخت الکتوونیکی از سوی پذیونده.  07ماده 

 ریود.: مالکیت دستگاه مذکور در اختیار شوکت بوده و دستگاه بصورت امانت در اختیار پذیونده قوار می 0 ترصوه

 ( مدت قرارداد:2ماده

باشد و در صورتیکه در این مدت به هو دلیلی قوارداد فسخ یا منفسخ نشده و یا هیچ ی  از روفین کتراً عادم تمایال خاود باو     یکسال شمسی معترو میاین قوارداد از تاریخ انعقاد به مدت 

 تمدید این قوارداد را اعالم نکوده باشند قوارداد بطور خودکار بوای مدت مشابه تمدید خواهد شد.

 

 ( مبلغ و کارمزد قرارداد:3ماده 

 از خاود  پوداختای  کاارمزد  هزیناه  تاامین  بابات  اضافی مرلغ دریافت به مجاز عنوان هیچ به پذیونده و خواهد بود 07غ کارمزد شوکت بابت انجام موضوع قوارداد به شوح مندرج در ماده مرل

 .باشدنمی کارت دارنده

هاای  در خصاوص کاارمزد   کاارت )شااپوک(  و نهاد نظارت بو شارکه   ج.ا.ا ستورالعمل های بان  موکزیهای جاری نظام بانکی و قوانین و ددر صورت اعمال تغییوات در تعوفه:  0ترصوه 

 .داشت نخواهد اعتواضی حق پذیونده و ها نسرت به اعمال تغییوات اقدام خواهد نمودرسانی به پذیونده، بو اساس این دستورالعملمتعلقه بو خدمات دستگاه، شوکت ضمن ارالع

 باشد.سورات قانونی این قوارداد به عهده شوکت میکلیه ک:  6ترصوه 

 ( نحوه تسویه حساب و پرداخت:4ماده

باه   های شاپوکسیکلقوارداد و از رویق  9شود، پس از کسو کارمزد موضوع ماده کلیه مرالغ ناشی از معامالت پذیونده که بو اساس این قوارداد به نحو صحیح از رویق دستگاه منتقل می

 رودد.   قوارداد واریز می 07شده پذیونده در ماده معوفی  حساب

 باشد.واریز وجوه، وابسته به سامانه پایای بان  پذیونده می:  0ترصوه 

 شد.واریز خواهد  کاری روز 7ساعت وارد روند پیگیوی و رفع مغایوت شده و مرلغ مغایوت پس از  74 مغایوت، فایل واریز پس از چوخهدر صورت قوار روفتن تواکنش در :  6ترصوه 

 شود.ساعت به حساب دارنده کارت عودت داده می 46در صورت کسو مرلغ تواکنش ناموفق از حساب دارنده کارت، مرلغ موبوره حداکثو پس از رذشت : 9ترصوه

 :شرکت( تعهدات 5ماده

ارداد در محال ماورد نظاو پذیوناده نصاب و نحاوه بکاارریوی و اساتفاده از آن را باه هماواه           این قو 07( شوکت، دستگاه و تجهیزات جانری آن را با شوایط و به تعداد مندرج در ماده 0-4

 دهد.  های الزم به افواد مورد نظو پذیونده آموزش میدستورالعمل

شوکت نسرت به ساوویس و  کاری ساعت 67دت ( تأمین ملزومات مصوفی متناسب با عملکود دستگاه بو عهده شوکت بوده و در صورت خوابی دستگاه از زمان اعالم پذیونده ظو  م6-4

 نماید. اندازی مجدد دستگاه یا در صورت نیاز به جایگزینی آن اقدام میراه

 ای شوکت با هماهنگی قرلی با پذیونده و به صورت دو ماه یکرار صورت می پذیود. پشتیرانی دوره :0ترصوه

 در اختیار دارندران کارت پوداخت الکتوونیکی قوار خواهد داد. از رویق رسید صادره از دستگاه ت پذیونده رامشخصا ،بوداری از دستگاه( شوکت به منظور افزایش بهوه9-4

 نماید.های رونارون به پذیونده اعالم میضوابط و مقورات کارت پوداخت الکتوونیکی شوکت موارد را در اسوع وقت و از روش در ( در صورت ایجاد هو رونه تغییو7-4
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 باشد. ولیت هو رونه مغایوت بانکی ناشی از عملکود نادرست دستگاه بو عهده شوکت می( مسئ4-4

 باشد.(رودد. )در متن پیام  ثرت شماره پایانه الزامی میجهت ارسال پیام  در خصوص انتقادات و پیشنهادات اعالم می 477779677سامانه پیامکی به شماره  (2-4

 بالغیه بانک مرکزی ج.ا.ا. و شرکت شاپرک :( تعهدات پذیرنده مطابق با ا6ماده

)شاوکت هاای ارائاه     PSPهاای شاوکت   رودد و قوارداد پذیوندران کارت و ابالغیهپذیونده موظف است مطابق با الزامات بان  موکزی ج.ا.ا و شوکت شاپوک که به شوح ذیل اعالم می

 باشد.ه نموده وعواقب هورونه سوء استفاده و یا استفاده غیو مجاز از دستگاه بو عهده پذیونده میاقدام به حفظ، نگهداری و استفاده از دستگادهنده خدمات پوداخت( 

 باشد.های معترو پوداخت الکتوونیکی میهای اجوایی شوکت در هنگام پذیوش انواع کارت( پذیونده متعهد به استفاده از دستگاه بو اساس دستورالعمل0-2

 باشد. اندازی دستگاه بعهده پذیونده میو بوق مورد نیاز جهت راه ینتونت، اهزینه خط تلفن ( تأمین6-2

باشد ، لذا مسئولیت حفاظ و نگهاداری   ریود و مالکیت آن همواره متعلق به شوکت می( با توجه به اینکه دستگاه موضوع قوارداد و کلیه ملحقات آن بصورت امانت نزد پذیونده قوار می9-2

(، پذیوناده  مااوور  فورس شوایط از غیوه پذیونده بوده و در صورت بووز هو رونه خسارت ناشی از قصور پذیونده در نحوه نگهداری دستگاه و تجهیزات جانری آن)به کامل از دستگاه به عهد

 از زمان بووز خسارت خواهد بود. هفتهمتعهد به جروان ضور و زیان وارده بو اساس اعالم شوکت حداکثو ظو  مدت ی  

های قضایی و انتظاامی در خصاوص خسااراتی مانناد : آتاش ساوزی و ساوقت،        در صورت بووز خسارت کلی ناشی از قصور از سوی پذیونده و یا ارائه مستندات ممهور سازمان:  0ترصوه 

 اه را به شوکت اعالم نماید.شوکت در خصوص نصب و یا عدم نصب مجدد دستگاه مختار خواهد بود و همچنین پذیونده موظف است هورونه سوقت یا مفقودی دستگ

ساعت از رویق موکز امداد مشتویان به شوکت ارالع دهد و ارائاه خادمات باه پذیوناده در      67پذیونده موظف است در صورت سوقت و یا مفقودی دستگاه مواتب را ظو  مدت : 6ترصوه

 باشد.ین و الزامات شاپوک میصورت مفقود شدن دستگاه منوط به توافق جدید روفین و انطراق شوایط جدید با قوان

 بوداری از دستگاه و تجهیزات آن را به غیو ندارد.( پذیونده حق وارذاری بهوه7-2

 باشد.قصور پذیونده به تشخیص شوکت بوعهده پذیونده می ( هزینه ملزومات مصوفی مازاد بوعملکود و هزینه رفع نواقص دستگاه ناشی از4-2

پذیونادران باه شاماره    سااعته   67ای بوده و در صورت خوابی دستگاه مواتب را به موکاز اماداد   کودن امکان دستوسی نمایندران شوکت جهت بازدید دوره( پذیونده متعهد به فواهم 2-2

 نماید.شوکت خودداری می اعالم و از هو رونه اقدام جهت تعمیو آن بدون هماهنگی 3773777704یا سو شماره رایگان  760-74772 و 760-74790747و  760-22797447 تماس

 نماید.( پذیونده کلیه اقالم ترلیغاتی ارائه شده از رو  شوکت را جهت ارالع عموم در محل نصب دستگاه الصاق می4-2

 باشد.بدیهی است حق الصاق موارد مذکور بوای شوکت، صوفاً تا انقضاء مدت قوارداد محفوظ می:  9ترصوه 

 باشد.ها بو روی دستگاه ممنوع میهای ثالث و نمایندریتگاه الزامی است و نصب و نمایش لوروی بان ، شوکت( وجود بوچسب شوکت بو روی دس4-2

 باشد.بین دارندران کارت پوداخت الکتوونیکی و پذیونده در ارتراط با فووش کاال یا ارائه خدمات بو عهده پذیونده می ( مسئولیت هو رونه اختال 3-2

 دستگاه صورت پذیود. ازتواکنش موفق  دریافت رسید تنها در صورتبایست می، توسط پذیونده یا خدمات ارائه کاال و: 7ترصوه

و ساعته( به شوکت قرل از هورونه جابجاایی و تغییا   67پذیونده متعهد به اعالم موضوع از رویق تماس با موکز امداد پذیوندران ) سامانه  ،( درصورت تغییو در محل و یا نوع فعالیت07-2

 باشد. می

طع خدمات به صورت ی  جانره و ( در صورت عدم اعالم جابجایی پذیونده و یا مفقود شدن دستگاه و نیز در صورت عدم جروان خسارت از سوی پذیونده، شوکت حق خود را بابت ق00-2

 داند. رزارش موضوع به شاپوک جهت درج در بان  ارالعاتی مشتویان بد حساب محفوظ می

 باشد .های موترط میونده متعهد به رعایت قوانین بان  موکزی جمهوری اسالمی ایوان و شوکت شاپوک در حوزه( پذی06-2

 دارد.  با کارت الکتوونیکی باز نمی ( پذیونده نسرت به توغیب مشتویان در استفاده از کارت پوداخت الکتوونیکی اقدام نموده و جز در موارد خوابی دستگاه، مشتوی را از خوید09-2

نامه شاوکت  تعهد نمود جهت جمع آوری دستگاه، با نمایندران دارای معوفی و حق هورونه اعتواض را از خود سلب پذیونده در صورت درخواست شوکت مرنی بو عودت دستگاه،:  4ترصوه 
 و ضاور  بعاالوه  شاده  انجاام  یهانهیهزکلیه  است مجاز شوکتیا مفقودی دستگاه، بووز خسارت ناشی از قصور پذیونده ممانعت از جمع آوری دستگاه، یا همکاری نماید. در صورت تاخیو 

مرلغ مذکور به مدت ی  ماه در حساب پذیونده مسدود و در صورت عدم واریز وجه از سوی پذیوناده مرلاغ مسادود شاده از حسااب       امتناع،صورت  در و افتیدر وندهیپذ از را موبوره انیز
 پذیونده کسو خواهد شد.

.( را قرل از هورونه جابجایی باه  ( پذیونده موظف است در صورت هورونه تغییو شغل، صنف یا آدرس عالوه بو اعالم تغییوات به شوکت مدارک موبوط به شغل جدید)جواز کسب و ..07-2

 شوکت ارائه رودد. پشتیران تحویل دهد. همچنین هورونه تغییو در مندرجات روزنامه رسمی اشخاص حقوقی به همواه مجوز موبوره، به 

خاود   نظارت کافی بو روی عملکود کارکناان رودد، ضمن پذیونده متعهد میباشد و همچنین دستوسی دارند می دستگاه( پذیونده موظف به ارائه آموزش الزم به کارکنان خود که به 04-2

 د.مسئولیت هورونه سوء استفاده احتمالی از رو  کارکنان تحت مدیویت خود را قرول نمای

به این منظاور کلیاه پشاتیرانان    احواز هویت نماید. از رویق مطابقت کارت شناسایی پشتیران و کارت ملی باید شخص پشتیران را دستگاه( پذیونده قرل از اجازه هورونه دستوسی به 02-2

و احواز هویت پشتیران بوسیله استعالم کاد پشاتیران )درج شاده روی کاارت      موظفند کارت شناسایی ارائه شده توسط شوکت را همواه داشته باشند و امکان صحت سنجی کارت شناسایی

 شناسایی پشتیران( و شماره ملی از موکز امداد پذیوندران وجود دارد.
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 رت )کارت ملی و...(تطریق دهد.های اعتراری یا نقدی هویت دارنده کارت را شناسایی و با مدارک دارنده کا( پذیونده موظف است در خویدهای با مرالغ باال توسط کارت04-2

 پوهیز نماید. دستگاهاستفاده کند و از انجام هورونه معامله صوری از رویق  دستگاهشود از ( پذیونده متعهد است صوفاً بوای خدمات مجاز که حقیقتاً انجام می04-2

ورود رماز توساط   کلیه عملیات پوداخت بوای دارنده کارت قابل رویات باوده و    قوار دهد که الزاماً ( پذیونده موظف است حویم دارنده کارت را رعایت نموده، دستگاه را در محلی امن03-2

نکناد ) ورود رماز الزامااً     و ذخیاوه  مشتوی را از وی درخواستو سایو ارالعات محومانه ، رمز دستگاهمشتوی با حداکثو پوشش ممکن انجام ریود و به هیچ عنوان جهت ورود ارالعات به 

 وسط مشتوی انجام ریود ( و دراین مکان صفحه کلید دستگاه توسط دوربین قابل رویت و تصویو بوداری نراشد.باید ت

 را در اختیاار پشاتیران یاا    و .... خاود  باه حسااب   متصل ، ارالعات کارتارالعات حساب،( پذیونده موظف است به هیچ عنوان ارالعات محومانه خود را مانند رمز ورود به دستگاه 67-2

 اشخاص ثالث قوار ندهد.

 مرلغ اضافی از دارنده کارت دریافت ننماید. دستگاه( پذیونده متعهد است بابت انجام تواکنش از رویق 60-2

ه شاوکت اراالع دهاد و در صاورت     ( پذیونده متعهد است چنانچه وجهی به صورت اضافی به حساب ایشان واریز شود مجاز به بوداشت وجه اضافی نروده و باید مواتب را ساویعاً با  66-2

و بادون انجاام هایچ تشاویفاتی در رفاع اشاتراه و        اًند راسا همچنین شوکت و مواجع ذیصالح مجاز هسات ساعت وجه موبوره را تأمین نماید. 46بوداشت سهوی متعهد است حداکثو ظو  

 بورشت وجوه از حساب پذیونده اقدام نمایند.

و رسید دستگاه که باه منزلاه دریافات وجاه از     را داشته باشد تا از اصالت رسید تواکنش خوید ارمینان حاصل نماید  دستگاه( پذیونده موظف است در هنگام تواکنش نظارت الزم بو 69-2

 باشد)حتی در شوایطی که پول به حساب پذیونده واریز نشده باشد( را در اختیار دارنده کارت قوار دهد.یدار میخو

 رودد.مسئولیت عدم توجه به اصالت رسید به عهده پذیونده خواهد بود که کم توجهی به این موضوع موجب افزایش امکان سوء استفاده می

 باشد.بوده و مسئولیت عدم تغییو رمز به عهده وی می دستگاهاولیه جهت ورود به ( پذیونده متعهد به تغییو رمز 67-2

 را الزام آور تلقی نماید. اتوتیب اثو داده و آنه شوکت )نامه، مواجعه حضوری، تلفن، پیام کوتاه، رایانامه، سایت اینتونتی و ...( ابالغ شدههای باشد که ارالعیه( پذیونده متعهد می64-2

( نگاه داشته و در غیاو ایان صاورت شاوکت حاق      خوید یا پوداخت قرض یا مرلغ بیست میلیون ریال در ماهتواکنش حداقل شصت ذیونده موظف است دستگاه را به صورت فعال )( پ62-2

 دارد.جمع آوری دستگاه را بوای خود محفوظ می

رودد در صورت مشاهده هورونه اعمال مشکوک و مجوماناه جهات اعاالم و پیگیاوی باا      عمل به آنها متعهد میهای مندرج در قوارداد را مطالعه نموده و ضمن ( پذیونده تمامی بند64-2

 تماس حاصل نماید تا در اسوع وقت به تخلفات رسیدری رودد.   22797447-760شماره 

 هایچ  و دهاد  تحویال  آنمعتراو   ینادران باشد، دستگاه را تنها باه شاوکت و نما   گاهدست یلبه تحو یازکه ن یهو مورد یافسخ قوارداد و  ی،متعهد است در صورت بووز خواب یوندهپذ( 64-2
 را ندارد. دستگاه یآورحق جمع یگود ی/حقوقحقیقی شخص

 ( تخلفات پذیرنده:7ماده  

 باشد.ها مرین نقض الزامات امنیتی شوکت شاپوک و بان  موکزی ج.ا.ا میاین بند به شوح تخلفاتی اختصاص دارد که ارتکاب به آن

 های پذیونده، ارجاع به مواجع قضایی و بوخورد قانونی با پذیونده خواهد شد.بووز هوی  از تخلفات با توجه به اهمیت آن، منجو به اعمال محدودیت و قطع سوویس کلیه دستگاه

 در بندهای پیشین موجود است.( عدم رعایت حقوق دارنده کارت و سلب اعتماد ایشان از نظام پوداخت الکتوونیکی کشور که شوح آن 0-4

 ( تخطی از الزامات بان  موکزی ج.ا.ا و شاپوک که به پذیونده ابالغ شده باشد.6-4

 و سایو ارالعات پذیونده و یا ارائه ارالعات جعلی و نادرست به شوکت صنف(عدم ارالع هورونه تغییو در موقعیت دستگاه، 9-4

 های مجازمعترو ، پولشویی و هورونه ایجاد اختالل در حوزه پولی و بانکی و جویان نقدینگی خارج از چارچوبهای مجازی، نا(مرادرت به انجام تواکنش7-4

 دهی دستگاه( عدم رعایت اصل امانت در نگهداری و تحویل4-4

 شورهای پوداخت الکتوونیکی ک( ایجاد اختالل در فوآیند اجوای تواکنش و هورونه تالش به منظور نفوذ به سامانه2-4

 مواجعه شود. www.iec.co.irقوارداد و یا سایت شوکت به آدرس  0جهت مشاهده مشووح تخلفات و جوائم در نظو روفته شده به پیوست ترصوه: 

 ( فسخ قرارداد :8ماده

ساعته ( اعالم نماید و شوکت نیاز حاداکثو ظاو      67سامانه  -) از رویق تماس با موکز امداد پذیوندراندرصورت عدم تمایل پذیونده به ادامه همکاری، بایست مواتب را به شوکت ( 0-4

 نماید.مدت یکماه از تاریخ اعالم پذیونده نسرت به فسخ قوارداد و جمع آوری دستگاه امانت رذارده شده اقدام می

های پوداخت الکتوونیکی ازدستگاه، درهوزمان که صالح بداناد نسارت باه    یونده و یا عدم استقرال دارندران کارت( شوکت مجاز است درصورت عدم رعایت مفاد این قوارداد توسط پذ6-4

 .فسخ قوارداد و جمع آوری دستگاه امانی اقدام نماید

بوده و در صورت عدم تسویه تایید شاپوک در این خصوص منوط به تسویه حساب کامل قوارداد و  PSPهای ( در صورت فسخ قوارداد توسط پذیونده، دریافت خدمات از سایو شوکت9-4

 حساب پذیونده با شوکت، مشخصات پذیونده بعنوان پذیونده پوخطو به شاپوک اعالم خواهد رودید.
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 فسخ پیش از موعد را از پذیونده دریافت نماید.های تحمیل شده بعلت پذیونده حق فسخ قوارداد پیش از اتمام زمان قوارداد را از خود سلب نموده و شوکت مجاز خواهد بود هزینه( 7-4

شاوکت موظاف باه عاودت     عدم وجود خسارات و جوایم احتماالی،  ها توسط پذیونده و در صورت دستگاه/دستگاه، پس از عودت دستگاه سیار در صورت فسخ و یا اتمام مدت قوارداد (4-4

 .هد بودبه پذیونده خوا 07به شوح مندرج در ماده مرلغ ودیعه دریافتی 

 ( نهاد نظارت و حل اختالف :9ماده 

شوکت خواهد بود. درصورت بووز هورونه اختال  در اجوا و تفسیو مفاد قوارداد، ابتدا روفین با مذاکوه، اختالفاات باه وجاود     بازرسینظارت بواجواى عملیات موضوع قوارداد بو عهده واحد 

های مذکور موضوع به مواجع ذیصالح قضایی ارجاع خواهد شد. در هو صورت ارجاع مورد به مقامات قضایی نافی انجام مسئولیتآمده را حل و فصل نمایند. درصورت عدم حصول نتیجه، 

 در این قوارداد نخواهد بود.

 ( مشخصات طرفین :11ماده 

د. نباشا ده خود را تأیید نموده و نسارت باه بووزرساانی آن متعهاد مای     بوده که ایشان صحت ارالعات ارائه ش قوارداد حاضو 4جدول صفحه مشخصات تکمیلی شوکت و پذیونده به شوح 

 ارالعات ناصحیح ابزاری و یا عدم اعالم تغییو ارالعات توسط پذیونده نخواهد داشت. در قرالرونه مسئولیتی شوکت هیچ

صنف پذیوناده، اجااره ناماه باا     ،جواز کسب مطابق با )پشت و رو( شناسنامه و کارت ملی بوابو اصلمدارک مورد نیاز بوای اختصاص دستگاه به پذیوندران حقیقی عرارتند از: کپی : 0ترصوه

 )در صورت عدم تعلق جواز / اجاره نامه / سند به نام پذیونده، کپی شناسنامه و کارت ملی مال  سند الزامیست.( معترو و یا سند مالکیت. ختاری

سداد مرلغ ده میلیون ریال بعنوان ودیعه در حساب پذیونده به ازای هو دستگاه یا واریز مرلغ ده میلیاون ریاال باه شاماره     بوای پذیوندران دستگاه سیار ارائه سند حسابداری ان -

 قوارداد( الزامی است. 07)قید شده در جدول ماده  حساب شوکت

، یاا اساسانامه   یکی از صاحران امضا، روزنامه رسامی )پشت و رو(اسنامه و کارت ملی شنبوابو اصل مدارک مورد نیاز بوای اختصاص دستگاه به پذیوندران حقوقی عرارتند از: کپی : 6ترصوه

 مال  سند الزامیست.(اجاره نامه با تاریخ معترو و یا سند مالکیت.) در صورت عدم تعلق جواز / اجاره نامه / سند به نام پذیونده، کپی شناسنامه و کارت ملی 

حسابداری انسداد مرلغ ده میلیون ریال بعنوان ودیعه در حساب پذیونده یا واریز مرلغ ده میلیون ریال به شماره حساب شوکت پوداخات  بوای پذیوندران دستگاه سیار ارائه سند  -

 قوارداد(و یا ارائه ی  فقوه چ  تضمین تایید شده از سوی شعره به مرلغ فوق به ازای هو دستگاه الزامی است. 07نوین)قید شده در جدول ماده 

 درصورتیکه پذیونده جزو اصنا  صوافی باشد، ارائه مجوز صوافی صادره از سوی بان  موکزی الزامی است. :9ترصوه

 درصورتیکه پذیونده جزو اتراع خارجی باشد، ارائه کد فواریو اتراع)حقیقی/حقوقی( و کپی رذرنامه الزامی است.: 7ترصوه

 تواند جایگزین روزنامه رسمی و اساسنامه رودد.ی باشد، مجوز از نهاد موبوره میدرصورتیکه پذیونده جزو پذیونگان حقوقی غیو تجار: 4ترصوه

 .پذیود ها متوقف و تسویه وجوه از رویق سامانه پایا صورت می های فووش بان  از آغاز اجوای روح شاپوک، واریز آنی وجوه تواکنش کلیه پایانه:2ترصوه

 اریز به حساب پذیوندرانزمان وپیش بینی  کلیه تواکنشها بین ساعات سیکل

 74:77ساعت  ساعت 7روز قرل تا  04از ساعت  اول

 07:04ساعت  4تا ساعت   7از ساعت  دوم

 06:04ساعت  07تا  ساعت   4از ساعت  سوم

 07:04ساعت  06تا ساعت  07از ساعت  چهارم

 02:97ساعت  07تا ساعت  06از ساعت  پنجم

 03:77ت ساع 02:97تا ساعت  07از ساعت  ششم

 60:77ساعت  04:77تا ساعت  02:97از ساعت  هفتم

 زمان واریز به حساب پذیوندران کامال به بان  پذیونده بستگی دارد.: 4ترصوه

 ( تعداد نسخ و مواد قرارداد :11ماده 

تهیه، تنظیم و مورد تصویب روفین قوار روفته و هو ی  از نسخ دارای اعترار واحاد   09بوگ و دو نسخه در تاریخ   /  /   سهبند در  چهل و پنجترصوه و  هجدهده ماده ، یازاین قوارداد در 

 باشد.می
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 الزامی می باشد( )پر کردن فیلد های ستاره دار قوارداد 07جدول ماده 

ت
ت شوک

صا
مشخ

 

                                                پیشخوان الکترونیک ایرانیاننام شوکت: 

 7909049047کد پستی  764منطقه آزاد انزلی بلوار شهید فاتحی فاز تجارت و سیاحت مجتمع کاسپین واحد  نشانی:

 477779677 : شماره به پیامکی سامانه 3773777704  760-74772  760-22797447: تلفن موکز امداد پذیوندران

ت پذیونده 
صا
مشخ

 

 امضای اول مشخصات صاحب حساب/

 میزان تحصیالت:*  نام پدر:*  نوادری:نام خا*  نام:* 

 محل تولد:*  تاریخ تولد:*  سیت:نج*  کد ملی:* 

 محل صدور:*  تاریخ صدور:*  سویال شناسنامه:*  شماره شناسنامه:* 

 شماره رذرنامه: تاریخ اعترار رذرنامه: کد فواریو اتراع:

 ل:آدرس ایمی تلفن همواه:*  کدپستی منزل:*  تلفن منزل:* 

 آدرس منزل:* 

 )پو کودن این بخش بوای پذیوندران حقوقی الزامی می باشد( امضای دوم مشخصات صاحب حساب/

 میزان تحصیالت: نام پدر: نام خانوادری: نام:

 محل تولد: تاریخ تولد: سیت:نج کد ملی:

 محل صدور: تاریخ صدور: سویال شناسنامه: شماره شناسنامه:

 شماره رذرنامه: تاریخ اعترار رذرنامه: راع:کد فواریو ات

 آدرس ایمیل: تلفن همواه: کدپستی منزل: تلفن منزل:

 آدرس منزل:

ت فووشگاه
صا
مشخ

 

)پذیوندران حقیقی(
 

 نوع مالکیت:*  تاریخ اعترار:*  تاریخ صدور:*  شماره جواز کسب:*  نام فووشگاه:* 

 تاریخ اتمام اجاره:*  -             ه:       تلفن فووشگا*  کدپستی فووشگاه:*  صنف:* 

 آدرس محل نصب:*

ت
ت شوک

صا
مشخ

ی( 
)پذیوندران حقوق

 

 نوع مالکیت:* تاریخ ثرت:* شماره ثرت/کد فواریو اتراع: * نام شوکت:* 

 تاریخ اتمام اجاره:*  تلفن شوکت:*  کدپستی شوکت:*  صنف:* 

 شوکت: تلفن دوم*  کد اقتصادی:*  شناسه ملی:* 

 آدرس محل نصب:* 

صد کارمزد
ب و در

ت حسا
صا
مشخ

 درخواست تسهیم: درخواست تخفیف:          درصد تخفیف: %    کد شعره: شعره: بان : 

 *شماره شرا: :حساب شماره* 

                        
IR 

 سقف مرلغ کسو کارمزد: درصد کارمزد)کسو از مرلغ هو تواکنش(:

و یا من غیو حق، وجوهی را به حساب پذیونده منظور نماید و یا در محاسرات اشتراهی رخ دهد، مجاز و مختار خواهد بود  ⸗شوکت تحت هو عنوان اشتراهاتذکو: ارو 
 که راسا و بدون هیچگونه تشویفات در رفع اشتراه و بورشت وجوه از حساب پذیونده اقدام نماید.

ی تسهیم
حسابها

 

 سهم واریز: شماره شرا: ه حساب:شمار صاحب حساب دوم:

 سهم واریز: شماره شرا: شماره حساب: صاحب حساب سوم:

 سهم واریز: شماره شرا: شماره حساب: صاحب حساب چهارم:

 نوع دستگاه: مدل دستگاه: تعداد: مشخصات دستگاه

ودیعه دستگاه سیار
 

انسداد حساب 
 کد شعره: شعره: نزد بان :

 شماره حساب: لغ به عدد: مر مرلغ به حوو :

 شماره حساب:   مرلغ به عدد:  مرلغ به حوو : واریز به حساب شوکت

 تحویل چ  مختص پذیوندران حقوقی
 شماره چ : مرلغ به عدد:  مرلغ به حوو :

 کد شعره: شعره: بان :



 

    

 قرارداد
 

 6 صفحه

    

 شماره قرارداد:

 تاریخ :

 مهر و امضاء

 شرکت

 مهر و امضاء

 پذیرنده

info@iec24.com www.iec24.com 

IEC-F-M-POS-001 

                        IR 

 

وب می رودد و در صورت وقوع، منجو به اعمال محدودیت یا قطع سوویس پذیوندری بو لیست مواردی که ررق الزامات شوکت شاپوک انجام آن از رو  پذیونده، تخلف محس
 اساس جدول زیو خواهد شد: 

 جدول رفتارهای نا متعارف پذیرندگی:

 شوح تخلف نوع تخلف

ف
ردی

 

 0 وسی و رویت نراشد.قوار روفتن دستگاه کارتخوان به نحوی که هنگام انجام عملیات پوداخت بوای مشتوی )دارنده کارت( قابل دست 1

 6 به پذیونده ابالغ شده است. PSPتخطی از الزامات بان  موکزی ج.ا.ا و شاپوک که توسط شوکت  1

 9 و پذیونده. PSPاستفاده از دستگاه کارتخوان بوای کسب و کاری غیو از صنف ثرت شده در قوارداد فی ما بین شوکت  2

 7 ودن مرلغ داخل کارت بدون انجام داد و ستد واقعی.های مجازی از قریل نقد کایجاد تواکنش 2

 4 هایی که ارائه رسید، ررق مقورات و الزامات شاپوک، الزامی شده است.عدم ارائه رسید به مشتوی در تواکنش 2

 2 عدم عودت مرالغ واریزی اضافی که به اشتراه به حساب پذیونده واریز شده است. 2

 PSP. 4ری از دستگاه کارتخوان بدون رعایت مقورات و الزامات شاپوک و یا مفاد توافق با شوکت بوداتغییو آدرس محل بهوه 2

 4 موبوره.PSP، در صورت درخواست شوکت PSPممانعت از تحویل دستگاه کارتخوان به شوکت  2

 3 ی بدون مجوز بان  موکزی ج.ا.ا و شاپوک.اخذ هورونه وجه بیش از مرلغ خوید، از دارنده کارت در ازای ارائه خدمات پوداخت الکتوونیک 2

 07 پوسیدن رمز کارت از مشتوی و اصوار بو ورود رمز دارنده کارت توسط پذیونده. 2

 00 ارسال تواکنش نامعترو، شریه سازی شده و یا شکسته شده. 3

 06 دستکاری عمدی و ایجاد اختالل در فوآیند اجوای تواکنش. 3

 09 ز ارالعات محومانه دارندران کارت.ذخیوه و یا استفاده ا 3

 07 های پوداخت الکتوونیکی کشور.هورونه تالش به منظور نفوذ به سامانه 3

 04 هورونه تالش منجو به سلب اعتماد دارندران کارت از نظام پوداخت الکتوونیکی کشور. 3

 02 جعل و یا ارائه ارالعات ساختگی در حوزه پوداخت الکتوونیکی. 3

 PSP. 04ورونه دستکاری دستگاه کارتخوان دریافتی از شوکت ه 3

4 
وونی  هورونه اقدامی که منجو به صدور دستور بوخورد با پذیونده توسط مواجع قضایی، انتظامی یا امنیتی در رابطه با تخلفات حوزه پوداخت الکت

 شود.
04 

 03 اختالل در حوزه پولی و بانکی کشور در صورت اعالم مواجع قانونی.انجام اعمال موترط با سوء استفاده مالی و پولشویی یا ایجاد  4

 67 های مجاز، در صورت اعالم مواجع قانونی.فعالیت های منجو به اختالل در جویان نقدینگی خارج از چارچوب 4

 

 جدول نحوه برخورد با تخلفات:

بوخورد پس از تخلف بوای بار سوم و 
 بیشتو

 بوخورد پس از تخلف بوای بار اول ای بار دومبوخورد پس از تخلف بو
نوع 
 تخلف

محدودیت یا قطع سوویس تمام پایانه 
 ماه 2مدت  های پذیونده حداکثو به

محدودیت یا قطع سوویس تمام پایانه های پذیونده 
 ماه 0حداکثو به مدت 

محدودیت یا قطع سوویس تمام پایانه های پذیونده حداکثو به 
 هفته 0مدت 

0 

م پایانه یت یا قطع سوویس تمامحدود
 سال 0مدت  های پذیونده حداکثو به

محدودیت یا قطع سوویس تمام پایانه های پذیونده 
 ماه 2حداکثو به مدت 

محدودیت یا قطع سوویس تمام پایانه های پذیونده حداکثو به 
 ماه 0مدت 

6 

محدودیت یا قطع سوویس تمام پایانه 
 لسا 9 های پذیونده حداکثو به مدت

محدودیت یا قطع سوویس تمام پایانه های پذیونده 
 سال 0حداکثو به مدت 

محدودیت یا قطع سوویس تمام پایانه های پذیونده حداکثو به 
 ماه 2مدت 

9 

 7 اعمال دستور مراجع قضایی، انتظامی و امنیتی و نیز برخورد بر اساس سه ردیف فوق در این جدول، متناسب با نوع تخلف صورت گرفته

 

 

 

 



 

    
 

 

 

 

 ریاست محترم بانک ....................................................

 با سالم

 اینجانب آقا/خانم ......................................... به کد ملی............................................احتراما شماره حساب 

 ....................... از شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان درخواست نصب دستگاه کارتخوان را دارم و شماره حساب ......................

 باشد: و جهت اتصال دستگاه مذکور به شماره حساب خود نزد آن بانک نیاز به تاییدیه شماره شبای زیر می

 

 و شماره شبا

                        IR 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 مدیریت محترم شرکت پیشخوان الکترونیک ایرانیان

 

 باشد. بدیهی است واریز وجوه .................................... مورد تایید این بانک میاحتراما شماره شبای فوق الذکر متعلق به آقا/خانم .....
 

 باشد. ها به این شماره حساب و شبا بالمانع می حاصل از تراکنش 

                 

                                                                                                                  

 1پیوست شماره 

 شماره قرارداد:

 تاریخ :

info@iec24.com www.iec24.com 

IEC-F-M-POS-001 

 اثر انگشت

 امضاء
 

 مهر و امضای بانک

 


