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 ردادا( موضوع قر1ماده 

 ک دستگاهیتعداد  یبانيل، نصب، آموزش و پشتیعبارت است از تحو

مات باه  و خاد  فروش کاا   به منظور کارتخوانرش در دستگاه یقابل پذ يو قبول کارتها یرنده به صورت امانیدر محل پذ.....................  مدل لیمعمو کارتخوان 

 .دارندگان کارت

 د .ه کا  و یا خدمات می باشارایه کنند "پذیرنده ": 1تبصره 

 ( مدت قرارداد2ماده 

یک  سال کامل شمسی است. چنانچه ظرف مدت یک ماه قبل از تاریخ انقضا هر یک از طرفين تمایل خود را مبنی بر عدم تمدید  مدت این قرارداد از تاریخ امضا

 قرارداد کتبا اعالم ننماید مدت قرارداد متناوبا براي یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

 ( تعهدات شرکت3ماده 

قه باه کاار   یمورد توافق نصب نموده و طرآن را به صورت امانت در مکان  یزات جانبيو تجه کارتخواندستگاه  ،ادقرارد يشود پس از امضاي( شرکت متعهد م3-1

 د.دهرنده آموزش یبه پذ اه راو استفاده از دستگ يريگ

 را تامين نماید. کارتخوان یملزومات مصرفشرکت متعهد می گردد ( 3-2

رناده اعاالم   یبه پذ  ه وعنوان الحاقيه قرارداد در نظر گرفتبه  بانک مرکزي و شاپرک ، شرکت موارد رامقررات  وابط وضر در ييجاد هر گونه تغی( در صورت ا3-3

 آنها خواهند بود. ين موظف به اجرايفرن قرارداد محسوب شده و طینفک ایرات جزء  يين تغید. اینمايم

در دسترس پذیرنده قرار دهد و در صورت بروز هرگونه مشکل و اختالل  7*24ه روز سرویس ارائه خدمات را در طول ساعات شبان گردد( شرکت متعهد می 3-4

  در ارائه خدمات، نسبت به اطالع رسانی به پذیرندگان اقدامات  زم را انجام نماید.

 رندهی( تعهدات پذ4ماده 

د یيا ام تايا افت پیو پس از در عمل نموده ،"ده از دستگاه کارتخوانراهنماي استفا" معتبر بر اساس يه کارتهايرش کلیهنگام پذ متعهد می گردد رندهی( پذ4-1

تاا زماان    کنترل صورتحساب، يبرارا ل دارنده کارت و نسخه دوم یتحورا ق دستگاه کارتخوان یفراژ صادر شده از طرک نسخه پریانجام معامله توسط دو طرف، 

 اطمينان از واریز وجه نزد خود نگه دارد.

 نيااز نموده و در صاورت   يرنده نزد خود نگهداریانجام معامله خواهد بود که پذ یه دیيه تایمالک تسو ،دیود اختالف حساب در مبالغ خر: در صورت وج2تبصره 

 .باشد یئه آن به شرکت مموظف به ارا

رنده خواهاد  یبه عهده پذ ،ارتباط آن با مرکز يو برقرار کارتخوان يجهت راه اندازاز يو برق مورد ن، در صورت لزوم خط اینترنت ا خطوط تلفنین خط ي( تام4-2

 بود.

تغيير مندرجات روزنامه رسمی براي اشخاص حقاوقی،   یاو  صنف فعاليتآدرس، اطالعات هویتی، تغيير شغل،  پذیرنده متعهد می گردد در صورت تغيير در(4-3

و شرکت مجاز است به ساعت به شرکت اعالم نماید  24حداکثر ظرف مدت را را کسب نموده و تغييرات اطالعات تماس، تغيير مجوز کسب و ... مجوزهاي مربوطه 

باه   95952050025شناساه ملای    499945001114کد اقتصادي  251902شماره ثبت  ن قرارداد شرکت فن آوا کارت بهیبه موجب ا

با مجوز رسمی از بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران به   1514444111 کد پستی   5پ -22خ  -خ الوند -نين آرژانتدايم -: تهران ینشان

باه  و با مجوز رسمی  از شرکت شاپرک براساس مدت اعتبار اعالم شده از سوي شارکت شااپرک و    20501/12شماره  20/50/52تاریخ 

ک طاااارف و یااااشااااود از يده مياااانام  شاااارکت ن قااااراردادیااااکااااه در ا .......................................................... یناااادگینما

 ماادیریت / بااا ..............................بااه شااماره ثباات...........  ...............................................   شرکت/فروشگاه/سازمان/بنگاه/موسسااه

 کاد ملای         ..................صاحبان امضاا مجااز.......................................  روزنامه رسمی ................  و            ......................................یندگینما

                  ......................................   /شناسه ملی

                                                                       .........................................   انهیشماره پا   .................................................  رندهیشماره پذ

                ............. .............. فاکس     .............................تلفن. ....................:............................................................................................ آدرس فروشگاه

 ...................................................... تلفن همراه

                                                   ..........................................................یکد پست             ............................نوع بانک                             ....          صنف....................... نوع

مفاد  يملزم و متعهد به اجرااز طرف دیگر شود يده مينامرت کارنده ین قرارداد پذی.................. که در ا..........................................شماره شبا 

 د.نباش یل میقرارداد به شرح ذ
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در صاورت هرگوناه اهماال در اطاالع رساانی، کلياه        د.یا و لغو قرارداد مربوطه اقدام نما يا جمع آورید و ینسبت به انتقال دستگاه به محل جدصالحدید خود 

 مسئوليت ها به عهده پذیرنده می باشد.

 زم، به هيچ عنوان رمز  يها ییراهنما محترمانه داشته باشد و ضمن ارائه کنند رفتاريد میکه با استفاده از کارت خر یانیبا مشتر گردد یمرنده متعهد ی( پذ4-4

ارت مای  پذیرنده متعهد به جبران خساارت دارناده کا    ،و در صورت عدم رعایت این بند مشتري را جهت ورود اطالعات به پایانه فروش از وي درخواست ننماید

نسبت به شناسایی هویت دارنده کارت و تطبيق با مشاتري   ،هاي اعتباري ویا نقدي هاي با مبالغ با  توسط کارت ضمناً پذیرنده می بایست جهت تراکنش باشد.

 از کارت اقدام نماید.  هاستفاده کنند

کارت بتواند به راحتی و با حداکثر پوشش ممکن، رمز خاود را وارد نماوده و از   ( پذیرنده متعهد می گردد دستگاه کارتخوان را در محلی قرار دهد که دارنده 4-5

 در این مکان نباید صفحه کليد دستگاه توسط دوربين مانيتور شود. مبلغ ثبت شده بابت خرید اطمينان حاصل نماید.

ه سوء استفاده از دستگاه کارتخوان نسبت به تجهيز فروشگاه خاود  جهت پيشگيري از بروز وقایع امنيتی و یا هرگونتا حد امکان ( پذیرنده متهعد می گردد 4-4

 به دوربين مداربسته اقدام نماید.

موظف است مدارک مثبته جهت احراز اهليت تجاري )جواز کسب(، مدارک هویتی مانند کارت ملی، دریافت کد ملی براي پذیرنادگان حقيقای و   ( پذیرنده 4-7

 ا به پشتيبان تحویل دهد.شناسه ملی براي پذیرندگان حقوقی ر

حاصال نمایاد.   پذیرنده متعهد می گردد تا نظارت  زم را بر پایانه فروش داشته باشد تا از اصالت رسيد تراکنش خرید از روي پایانه فروش خود اطميناان  ( 4-1

 اصالت رسيد بعهده پذبرنده خواهد بود.بدیهی است کم توجهی به این موضوع باعث افزایش امکان سو استفاده گردیده و مسئوليت عدم توجه به 

از پایانه فروش به معنی انجام تراکنش بوده و پرداخت وجه آن به پذیرنده تضمين می گاردد. پذیرناده پاس از دریافات      "تراکنش موفق"دریافت رسيد  (4-2

 رسيد تراکنش موفق، با اطمينان می تواند نسبت به انجام بقيه مراحل کار اقدام نماید.

هاده  پذیرنده متعهد می گردد به هيچ عنوان فرآیند پرداخت را به صورت سهوي و یا عمدي ضبط نکند در صورت هرگونه اهمال کليه مسئوليت هاا بار ع  (4-11

 پذیرنده خواهد بود.

 خویش اقدام نمایيد . اديپذیرنده متعهد ميشود در صورت درخواست شرکت، نسبت به سپردن تضمينات و وثائق جهت انجام تعهدات قانونی و قرارد(4-11

 را در دسترس دارندگان کارت قرار دهد. کارتخوانان و دستگاه ید مشتریرا در معرض د یغاتيشود برچسب و اقالم تبليرنده متعهد میپذ(4-12

 افت نکند.( پذیرنده متعهد می گردد به هيچ عنوان بابت پرداخت وجه از طریق پایانه فروش، مبلغ اضافی از دارنده کارت دری4-13

 نانچاه دساتگاه کاارتخوان در طاول    چ شاود  یدستگاه کارتخوان به شرکت، متعهد م یح و سالم و امانيل صحیبر تحو یمبن ید کتبيرنده با ارائه رسی( پذ4-14

 .يمه مربوط پرداخت نمایدخسارت مربوطه را با نظر کارشناس شرکت و یا ب ،وارد شود یکیزيب فيا به آن آسیا به سرقت رود و یقرارداد مفقود گردد و 

ساعت از طریق کانال هاي ارتباطی ذکر شده، موضاوع   24( پذیرنده متعهد می گردد در صورت سرقت و یا مفقودي دستگاه کارتخوان، حداکثر ظرف مدت 4-15

 د بود.در صورت هرگونه اهمال در اطالع رسانی، کليه مسئوليت ها به عهده پذیرنده خواه را به اطالع شرکت برساند.

وي عملکرد کارکناان  به کارکنان خود که به پایانه هاي فروش دسترسی دارند، آموزش هاي  زم را ارائه نموده و نظارت کافی بر ر( پذیرنده متعهد می گردد 4-14

 د. عواقب هر گونه سوء استفاده کارکنان از پایانه هاي فروش بر عهده پذیرنده خواهد بود.خود داشته باش

براي خدمات مجاز استفاده نماید و از انجام هرگونه معامله صوري و شبيه سازي از طریق پایاناه فاروش    "فقط"رنده متعهد می گردد از پایانه فروش ( پذی4-17

 پرهيز نمایند. در صورت هرگونه اهمال کليه مسئوليت ها بر عهده پذیرنده می باشد.

شاود،   یا مدت قارارداد منقضا  یقرارداد فسخ  یليباشد و چنانچه بنا به هر دليرنده میامانت نزد پذنوان ت شرکت بوده و به عيدر مالک کارتخوان( دستگاه 4-11

 د.یح و سالم به شرکت مسترد نمايه را صحرنده مکلف است، دستگاه مربوطیپذ

 باشد. یمه معتبر منا یا معرفی ییکارت شناسا رؤیتبا  آواکارت پشتيبانان شرکت فنبا  یکاف يرنده موظف به همکاریپذ( 4-12

 د:ینما ير خودداریاقدامات ز استفاده قرار دهد و از ط مطلوب، موردیرا در شرا کارتخوانرنده موظف است دستگاه ی( پذ4-21

 زيم يل گرما زا، سقوط دستگاه از رویوسا ، مجاورت دستگاه بایکیزيلف( ورود ضربات فا  

 به داخل دستگاه یاکعات و خوری، ماییايمياز مواد ش یب( خسارت ناش  

 ر مجاز يتوسط افراد غ کارتخوانري، تعميا دستکاریت ير وضعيي، تغیی، جابه جاکارتخوان،ج( برداشتن پلمپ  

 به دستگاه يخسارات عمدر یساوارد کردن ا یو  ناسب به کارتخواند( اتصال ادوات نا م  

  .دیچ وجه آن را افشا ننماينموده و به ه یرارداد را محرمانه تلقن قیه اطالعات مربوط به ايد کلینما یتعهد م "رنده یپذ" ( 4-21

ماه پس از انجام تراکنش در سوابق  2گردد را حداقل به مدت ي( چاپ میکيد الکترونیتراکنش ها)خر مهنگارا که  یید هايه رسيکل "ستیبايم"رنده یپذ (4-22

 رد.يا حل و فصل آن مورد استفاده قرار گی یاحتمال يرتهایمغا ید تا در مواقع لزوم به منظور بررسینما ينگهدار

نسابت باه   ( پذیرنده موظف است پس از دریافت دستگاه کارتخوان، رمز اوليه ورود به پایانه فروش را تغيير دهد، همچنين  زم است به صاورت دوره اي  4-23

 آن بر عهده پذیرنده خواهد بود. تغيير رمز ورود اقدام نماید. در صورت عدم تغيير رمز، هرگونه عواقب ناشی از

 ( پذیرنده موظف است به منظور امنيت و نظارت بيشتر بر عملکرد پشتيبان نکات زیر را مدنظر قرار دهد:4-24

 ابتدا کارت شناسایی پشتيبان را مالحظه نماید. -1
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ارسال و یا به شاماره پشاتيبانی    2111747يامک  پ کد پشتيبان مندرج بر روي کارت شناسایی را به شماره ،جهت حصول اطمينان از هویت پشتيبان -2

 اعالم نمایيد. 43425111

 را درخواست نماید. پذیرنده پشتيبان جهت انجام عمليات پشتيبانی نباید اطالعات کارت و حساب  -3

 د.در حين کار پشتيبان، بر عمليات انجام شده توسط پشتيبان نظارت داشته باش -4

ل کدا  بده   يد از تحواز پايانه فروش که به معنی عدم انجام تراکنش می باشدد    "تراکنش ناموفق"دريافت رسید صورت مکلف است در  رندهي: پذ 3تبصره 

فت وجده صدرفا بده    ايو عدم در يل کا  به مشترياز تحو یجبران خسارت ناشد. ينما يز وجه به حساب خود( خودداريوار ی)حت یطيتحت هر شرا يمشتر

 رنده خواهد بود.يعهده پذ

ز شده باشد، در خصوص استرداد وجه کا  یرنده واریدار کسر و به حساب پذید از حساب خريسر رغم عدم ارائهيوجه تراکنش عل یليانچه بنا به هر دلنچ (4-25

ن يرناده را تاا تاام   یب پذ، حسایکاف يکسر و در صورت عدم موجود يد و بانک مجاز خواهد بود مبلغ تراکنش را از حساب وی زم را معمول نما يبا بانک همکار

 .ساعت وجه مربوطه را تامين نماید 72پذیرنده متعهد می باشد حداکثر ظرف  ،و درصورت برداشت سهوي مسدود نموده يموجود

يچ عنوان مجااز  پذیرنده به ه، صرفا به عهده فروشگاه بوده و ی شودفروش کم مکارمزد هر تراکنش که از مبلغ ، در صورت لحاظ کارمزد از سوي شاپرک  (4-24

و در صاورت  طبق مقررات شاپرک محاسبه  می شاود  به دریافت مبلغ اضافی بابت تامين هزینه کارمزد پرداختی خود از دارنده کارت نمی باشد و کليه کارمزدها 

 پذیرنده حق اعتراضی نخواهد داشت .  ،تغيير جداول از سوي شاپرک

 ( کارمزد و تسویه حساب5ماده 

که به وسيله کارت و روي دستگاه پایانه فروش انجام گيرد را محاسبه و از وجوه  موفق تا سقف ...... هر تراکنش معادل یک درصد عنوان کارمزد شاپرک به  (5-1

 واریزي به حساب پذیرنده کسر می نماید . 

زي وجوه پایایی وابسته به باناک پذیرناده مای باشاد و در     ضمنا واریکليه وجوه حاصل از فروش در سيکلهاي پایا به حساب پذیرنده واریز خواهد گردید .(5-2

 ساعت وارد روند پيگيري و رفع مغایرت می گردد .  41صورت قرار گرفتن فایل واریزي در روند رفع مغایرت ، پس از 

پس از کسر کاارمزد هااي    بانک منتقل نماید مبالغ ناشی از معامالتی که پذیرنده بر اساس این قرارداد به صورت صحيح از طریق کارتخوان به سوئيچکليه (5-3

........... که از سوي پذیرنده براي تسویه حساب معرفای شاده   شماره حساب ........................................................ به نام................................................... بهمرتبط، 

 منتقل ميگردد.

سا و بدون هر زمان مختار است رأ انک به هر عنوان اشتباها وجهی را به حساب پذیرنده منظور نماید و یا در محاسبه هر نوع اشتباهی رخ دهد، درچنانچه ب(5-4

 انجام هيچ گونه تشریفات در رفع اشتباه و برگشت وجوه اقدام نماید.

 کانال هاي ارتباطی( 4ماده

هرگونه که کانال هاي ارتباطی ذیل مورد تائيد فن آواکارت می باشد. پذیرنده باید دقت نماید  "فقط"زوم و بحرانی، ( به منظور اطالع رسانی در مواقع ل4-1

 اطالع رسانی از طرق دیگر مورد تائيد شرکت نبوده و مسئوليت هر گونه اهمال بر عهده پذیرنده خواهد بود.

 ن آواکارتایميل ف وب سایت فن آواکارت شماره کال سنتر شماره پيامک

2111747 43425111 www.fanavacard.ir support@fanavacard.ir 

 و جبران خسارت د( فسخ قراردا7ماده

کمااه  یست حداکثر ظرف یبايد و شرکت مید مراتب را کتبا به شرکت اعالم نمایبا شرکت نباشد با يل به ادامه همکاریل مايرنده به هر دلیکه پذ ی( در صورت7-1

 د.ینما  اقدام کارتخواندستگاه  يرنده و جمع آوریه حساب با پذیرنده نسبت به فسخ قرارداد و تسویالم پذخ اعیاز تار

مناسب در هر زمان که مصلحت بداند مراتاب را باه    یا در صورت عدم کارآئیرنده و ین قرارداد توسط پذیت مفاد ای( شرکت مجاز است در صورت عدم رعا7-2

قارارداد فساخ   را به دليل تخلف پذیرنده از مفاد در مواردي که شرکت قرارداد حاضر  د.یاقدام نما کارتخوان يفسخ قرارداد و جمع آوررنده اعالم و نسبت به یپذ

ن و هزیناه هااي جماع آوري کاارتخوان( و     رات وارده به کارتخوان و ملحقاات آ می نماید، جبران خسارات وارده به شرکت )من جمله و بدون قيد انحصار خسا

 چنين مسئوليت هاي قانونی مترتب بر عدم استفاده صحيح از کارتخوان، تماماً به عهده پذیرنده خواهد بود.هم

نفره با حضور نمایندگان تام ا ختيار طرفين بعالوه یاک   3در صورت بروز هرنوع اختالفی در اجراي مفاد قرارداد، ابتدا موضوع اختالفی در کميته مشترک ( 7-3

 طرفين مطرح و در صورت عدم حصول نتيجه ظرف مدت ده روز، از طریق مراجع صالحه قضایی جمهوري اسالمی ایران حل و فصل می گردد.نماینده مرضی ال

 براي طرفين ایجاد نموده نقض نخواهد کرد.،  و جمع آوري دستگاه کارتخوان( فسخ این قرارداد تعهداتی را که قبل از فسخ 7-4

   ( مواد قرارداد1ماده 

 حکم واحد را دارند. یک از نسخد که هر ين رسيطرف يم و به امضاينسخه تنظ دوتبصره و در  3ماده و 1قرارداد در  نیا

 توسط اينجانب .................... دريافت گرديد.که جزء  ينفک قرارداد می باشد  ***بروشور پذيرندگان پرخطر 

 


