توسعه پارس پردازش هوشمند
اندیشه(تکنوتَپ)

قرارداد استفاده از درگاه پرداخت

تاریخ:

اینترنتی تکنوتَپ

شماره:

این قرارداد فی مابین شرکت توسعه پارس پردازش هوشمند اندیشه (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 513899در اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیر تجاری تهران به نمایندگی آقای احمدرضا محمودی ،به نشانی :تهران-پاسداران-کوهستان یکم-پالک -4طبقه -4واحد ،401
تلفن 22579356:فکس 22578583:که از این پس در این قرارداد تکنوتَپ نامیده می شود از یک طرف و:
فروشگاه/سایت/شرکت/موسسه..........................................................به نمایندگی/مدیریت.............................نوع شرکت..............................
شماره شناسنامه/شماره اقتصادی..........................................:کد ملی/شماره ملی........................................:شماره ثبت..........................:در اداره
ثبت.................................:نام صنف........................................:کد پذیرندگی............................:واقع در استان ..................:شهر...............:

و به

پستی................................:تلفن..................................:

تلفن

نشانی..................................................................................................................:کد

همراه..........................................:فکس.......................................:آدرس وب سایت.....................................................................................:
که در این قرارداد پذیرنده اینترنتی نامیده میشود از سوی دیگر ،بر اساس توافقات بعمل آمده و با استناد به ماده 10قانون مدنی و با رعایت
شرایط وتعهدات مشروحه ذیل منعقد گردیده و طرفین ملزم و متعهد به اجرای کامل و دقیق مفاد و الزامات مندرج در آن هستند.
ماده -1موضوع قرارداد
دریافت و هدایت تراكنشهاي وجوه مربوط به ارائه كاال یا خدمات موضوع فعاليت پذیرنده اینترنتي (ثبت شده در اساسنامه /پروانه اشتغال) ،با محدودیتهاي مبلغي
هر كارت ملي 1،000،000،000ریال ،به شبكه شاپرك از طریق درگاه پرداخت اینترنتي تكنوتَپ ،براي دارندگان كارتهاي عضو شبكه شتاب.
ماده -2مدت قرارداد
مدت این قرارداد از تاریخ امضاء قرارداد به مدت یك سال شمسي است و در صورتي كه هيچ یك از طرفين به طور كتبي تمایل خود مبني بر عدم تمدید این
قرارداد را اعالم نكرده باشد ،به طور خودكار براي مدت مشابه تمدید شده تلقي خواهد شد.
ماده -3تعهدات تکنوتَپ
-1-3تكنوتَپ متعهد ميگردد ،امكانات موردنياز ،براي انتقال الكترونيكي وجوه از كارت خریداران به حساب پذیرنده اینترنتي را از طریق درگاه پرداخت اینترنتي
فراهم آورد.
 -2-3تكنوتَپ متعهد ميگردد ،مغایرتهاي احتمالي مرتبط با انتقال وجوه را از طریق شاپرك پيگيري و رفع نماید.
 -3-3تكنوتَپ متعهد ميگردد نام و نشاني پذیرنده اینترنتي را به نحو مقتضي در اختيار دارندگان كارت قرار دهد.
 -4-3تكنوتَپ متعهد ميگردد ،مستندات درگاه پرداخت اینترنتي و ت عاریف آن را از طریق كانالهاي ارتباطي بهصورت كامل در اختيار پذیرنده اینترنتي قرار داده و
در صورت هرگونه ابهام یا مشكل پذیرنده اینترنتي را راهنمایي نموده و دستورالعملهاي الزم را همزمان با انعقاد قرارداد در اختيار وي قرار دهد.
 -5-3تكنوتَپ متعهد ميگردد ،درصورت ایجاد هرگونه تغيير در ضوابط و مقررات بانك مركزي ج.ا.ا و شاپرك در حوزه پرداخت الكترونيكي ،ضوابط و مقررات جدید
حداكثر  10روزكاري بعد از اعمال ،از طریق كانالهاي اطالع رساني اعالم شده از طرف پذیرنده اینترنتي ،به ایشان اعالم ميگردد.
 -6-3تكنوتَپ متعهد است سرویس ارائه خدمات پرداخت اینترنتي را در تمام ساعات شبانه روز و به  7*24به جز مورد فورس ماژور) در دسترس پذیرنده اینترنتي
قرار دهد.
 -7-3تكنوتَپ صرفا مجاز به پردازش تراكنشها از فهرست  IPو دامنه هاي معرفي شده پذیرنده ميباشد .در صورت تغيير در  IPو دامنه ،تغييرات ميبایست از سوي
پذیرنده اعالم گردد.

توسعه پارس پردازش هوشمند
اندیشه(تکنوتَپ)

قرارداد استفاده از درگاه پرداخت

تاریخ:

اینترنتی تکنوتَپ

شماره:

ماده -4تعهدات پذیرنده اینترنتی
 -1-4پذیرنده اینترنتي ملزم است نماد اعتماد الكترونيكي را از مركز توسعه تجارت الكترونيكي وابسته به وزارت صنعت ،معدن و تجارت دریافت و لوگوي مربوطه را
در سایت خود درج نماید .در صورت خاتمه اعتبار یا ابطال نماد اعتماد الكترونيكي ،تكنوتَپ اقدام به قطع سرویس مينماید.
تبصره  1:مطابق با الزام شاپرك ،پذیرندگان اینترنتي دستگاههاي اجرایي تا اطالعيه ثانوي ،نياز به دریافت نماد اعتماد الكترونيكي ندارند.
-2-4پذیرنده اینترنتي متعه د ميگردد قبل از منقضي شدن تاریخ نماد اعتماد ،در جهت تمدید آن اقدامات الزم را مبذول نماید.
 -3-4پذیرنده اینترنتي متعهد ميگردد به كليه قوانين تجارت الكترونيك كشور و مقررات عمومي و الزامات این حوزه كه از سوي بانك مركزي ج.ا.ا و شاپرك وضع
ميشود ،پایبند باشد .در صورت عدم رعایت قوانين و مقررات ،تكنوتَپ مجاز است نسبت به قطع سرویس اقدام نماید.
 -4-4پذیرنده اینترنتي متعهد ميگردد جهت استفاده از خدمات پرداخت غيرحضوري تكنوتَپ نسبت به درج نشان تكنوتَپ و سایر تغييرات مورد تائيد تكنوتَپ در
سایت خود ،اقدام نماید.
 -5-4پذیرنده اینترنتي متعهد ميگردد ،به هيچ وجه اطالعات حساس دارنده كارت را از طریق سایت خود از دارندگان كارت دریافت ننماید.
 -6-4پذیرنده اینترنتي متعهد ميگردد ،امنيت وبسایت خود را به نحوي تأمين نماید كه از بروز هرگونه سوءاستفاده احتمالي جلوگيري گردد.
-7-4پذیرنده اینترنتي متعهد ميگردد ،در صورت رخداد موارد امنيتي مانند هك شدن سایت پذیرنده اینترنتي ،بالفاصله موارد را به تكنوتَپ اعالم نماید تا شركت
نسبت به غيرفعالسازي "كد پذیرندگي "مربوطه اقدام نماید.
 -8-4پذیرنده اینترنتي تحت هيچ شرایطي اجازه واگذاري حق انتفاع از خدمات درگاه پرداخت اینترنتي تكنوتَپ به غير را ندارد.
-9-4پذیرنده اینترنتي متعهد ميگردد ،نسبت به اطالع رساني صحيح ،دقيق و كافي درباره چرخه كامل فروش كاال یا خدمات از قبيل مشخصات كامل محصول،
اضافه كردن محصول به سبد خرید ،نحوه و شرایط ارسال و تحویل و شرایط انصراف از خرید اقدام نماید و نيز مطابق توافقات به عمل آمده با دارنده كارت نسبت
به ارسال كاال یا ارائه خدمات فروخته شده از طریق اینترنت ،مبادرت ورزد.
-10-4پذیرنده اینترنتي متعهد ميگردد ،آموزشها و اطالع رسانيهاي الزم را به واحد و یا افراد پشتيباني كننده سایت ،ارائه نموده و درزمينه پاسخگویي مؤثر به
خریداران اینترنتي اقدام نماید.
 -11-4پذیرنده اینترنتي متعهد ميگردد ،امكانات پرداخت اینترنتي را فقط براي زمينه فعاليت ذكرشده در این قرارداد مورد استفاده قرار دهد و چنانچه زمينه
فعاليت موردنظر تغيير یابد ،بهصورت كتبي به تكنوتَپ اعالم نماید.
تبصره 2:منظور از امكانات الزم براي ارائه كنندگان خدمات از طریق اینترنت ،كامل بودن فروش اینترنتي ميباشد كه شامل مشخصات كامل محصول ،اضافه كردن
محصول به سبد خرید ،انتخاب نحوه ارسال و نهایتاً پرداخت ميباشد.
-12-4پذیرنده اینترنتي متعهد ميگردد هرگونه تبليغات درزمينه پرداخت الكترونيك تكنوتَپ را با هماهنگي تكنوتَپ انجام دهد.
 -13-4پذیرنده اینترنتي متعهد ميگردد بر اساس این قرارداد و با توجه به دستورالعملهاي اجرایي كه از طرف تكنوتَپ اعالم خواهد شد ،كليه كارتهاي صادره توسط
بانكهاي عضو شتاب را بدون اعمال تبعيض و تفاوت پذیرش نماید.
-14-4پذیرنده اینترنتي متعهد ميگردد ،چنانچه به اشتباه وجهي بصورت اضافي به حساب وي واریز گردد ،از برداشت وجه اجتناب نموده و مراتب را سریعاً به
تكنوتَپ اطالع دهد.
الزم به ذكر است مراجع ذیصالح مجاز هستند راسا و بدون انجام هيچ تشریفاتي در رفع اشتباه و برگشت وجوه از حساب پذیرنده اقدام نمایند و در صورت برداشت
سهوي ،پذیرنده بایستي حداكثر ظرف 72ساعت ،وجه مربوطه را تأمين نماید.
 -15-4پذیرنده به هيچ وجه و تحت هيچ شرایطي نميتواند حق انتفاع از امكانات پرداخت الكترونيكي(فروش از درگاه پرداخت) را به غير واگذار نماید.
-16-4پذیرنده اینترنتي موظف است شماره رسيد دیجيتالي تأیيدشده از سوي تكنوتَپ را به نحوي واضح و آشكار روي سایت خود به دارنده كارت (خریدار) ارائه
نماید.
 -17-4پذیرنده اینترنتي متعهد ميگردد ،شماره پشتيباني و شماره امداد مشتریان را در سایت خود درج نماید.
 -18-4پذیرنده اینترنتي موظف است امكانات فني الزم جهت گزارشگيري از كليه معامالت انجام شده موفق در سامانه هاي خود را فراهم آورد .این گزارشها باید
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شامل فيلدهاي  RefNumو  ResNumو همچنين تاریخ و ساعت تراكنش (طبق شرح قرارداد) باشد.
-19-4پذیرنده اینترنتي متعهد است كه بدون هماهنگي و كسب مجوز از تكنوتَپ ،از تبدیل روشهاي تبادل مالي (مثالً افزودن  APIو تبدیل پرداخت اینترنتي با
موبایل) خودداري نماید.
 -20-4پذیرنده اینترنتي متعهد ميگردد ،در صورت هرگونه تغييرات در محل فعاليت ،آدرسهاي اینترنتي IP ،و دامنه مورداستفاده ،تغييرات را در اسرع وقت و
حداكثر یك هفته پيش از جابجایي به تكنوتَپ اعالم نماید.
 -21-4پذیرنده اینترنتي متعهد ميگردد ،هيچگونه مبلغ اضافه بر مبلغ كاال یا خدمات ،تحت عنوان كارمزد و یا هزینه ارائه سرویس پرداخت از مشتري اخذ ننماید.
-22-4پذیرن ده اینترنتي متعهد ميگردد ،مبادرت به انجام هيچگونه معامالت صوري و یا شبيه سازي و خارج از قوانين بانكي ،الزامات شاپرك و نماد اعتماد
الكترونيكي ننماید.
 -23-4پذیرنده اینترنتي متعهد ميگردد كاال یا خدمات موضوع فعاليت خود را فقط در محدوده جغرافيایي جمهوري اسالمي ایران ارائه نماید.
 -24-4پذیرنده اینترنتي متعهد ميگردد از فروش كاال یا خدماتي كه مخالف مصوبات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و یا سایر قوانين موجود در كشور است،
خودداري نماید.
 -25-4پذیرنده اینترنتي متعهد ميگردد اطالعاتي را كه شركت براي بررسي فني وبسایت پذیرنده اینترنتي احتياج دارد در اختيار نماینده شركت قرار داده و توصيه
ها و مواردي كه بازرس شركت متذكر ميشود را در اسرع وقت به كار گيرد و در صورت تخلف پذیرنده اینترنتي از مفاد قرارداد حاضر ،مسئوليت پاسخگویي به
شخص یا اشخاص ذینفع و جبران كليه خسارات وارده ،تماما ،مطلقا و به تشخيص تكنوتَپ به عهده پذیرنده اینترنتي خواهد بود.
-26-4پذیرنده اینترنتي متعهد است در صورت تغيير در زمينه فعاليت (صنف)  ،آدرس و همچنين سایر اطالعات مندرج در صدر قرارداد حاضر یا اتمام قرارداد
واحد تجاري و اتمام اعتبار مجوز كسب خود ،موارد را به همراه اسناد مثبته در اسرع وقت به صورت كتبي به شركت اعالم كند ،در غير این صورت شركت حق
فسخ قرارداد حاضر را به صورت یك طرفه دارد .بدیهي است ادامه فعاليت پذیرنده در حوزه جدید منوط به موافقت شركت خواهد بود.
-27-4پذیرنده متعهد ميگردد در صورت ناموفق بودن تراكنش از تحویل كاال و ارائه خدمات به مشتري خودداري كند .بدیهي است در صورت تحویل كاال به
مشتري و عدم دریافت وجه ،خسارات مربوطه به عهده پذیرنده خواهد بود.
 -28-4در صورت بروز هر گونه مشكل در روند فروش كاال و خدمات كه ناشي از قصور پذیرنده باشد تمامي مسئوليتهاي ناشي از آن مورد بر عهده وي بوده و
پذیرنده موظف به جبران خسارت وارده به دارنده كارت و به تبع آن به شركت است.
 -29-4پذیرنده اینترنتي موظف است ،نحوه و شرایط ارسال یا تحویل ،شرایط برگشت از خرید به روشهاي مختلف همچون (اعالم در وبسایت ،تهيه بروشور راهنما و
) ...به منظور روشن بودن مراحل استفاده از كد دستوري فوقالذكر و نهایتاً پرداخت را به مشتري اطالع دهد.
ماده -5تعهدات طرفین
 -1-5طرفين متعهد ميگردند چنانچه در ارتباط با فروش كاال یا خدمت یا اختالف حساب با دارنده كارت ،موجب ورود خسارت شوند نسبت به جبران خسارت
وارده به خریدار حسب مورد اقدام نماید.
 -2-5طرفين موظف ميباشند نسبت به حفظ محرمانگي و امنيت اطالعات یكدیگر وفادار بوده و از جستجو یا كسب اطالعات مالي یا رمز یا هرگونه اطالعات
محرمانه خصوصي مشتریان اجتناب نمایند.
ماده -6الزامات پذیرندگان پرخطر
-1-6مطابق الزامات شاپرك ،مواردي كه ميتواند منجر به خدشه دار شدن سوابق پذیرندگان اینترنتي و درج نام آنها در فهرست پذیرندگان اینترنتي پرخطر شود،
مانند و نه محدود به موارد زیر ميباشد:

 عدم عودت مبالغ واریزي اضافي كه به اشتباه به حساب پذیرنده اینترنتي واریز شده است.
فروش كاال یا ارائه خدمات مغایر با قوانين ج.ا.ا.

 انجام اعمال مرتبط با سوء استفاده مالي و پولشویي یا ایجاد اختالل در حوزه پولي و بانكي كشور.
ذخيره و یا استفاده از اطالعات محرمانه دارندگان كارت.
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 هرگونه اقدامي كه منجر به صدور دستور برخورد با پذیرنده اینترنتي توسط مراجع قضایي ،انتظامي یا امنيتي در رابطه با تخلفات حوزه ي پرداخت الكترونيك
شود.

تخطي از مقررات و دستورالعملهاي ابالغي بانك مركزي ج.ا.ا .و شاپرك.
 -2-6در صورت بروز تخلف از سوي پذیرنده اینترنتي ،شاپرك با پذیرنده اینترنتي برخورد مينماید .نحوه برخورد با پذیرنده اینترنتي متخلف ميتواند شامل موارد
زیر باشد:
مدت زمان قطع سرویس پایانه هاي پذیرنده اینترنتي
مبلغ تراكنش مجاز روزانه/ماهيانه بر روي پایانه هاي پذیرنده اینترنتي
تعداد تراكنش مجاز روزانه/ماهيانه بر روي پایانه هاي پذیرنده اینترنتي
-3-6پذیرنده با اطالع از ضوابط شبكه پرداخت ،اعالم رضایت مينماید كه متعاقب دستور قضایي و یا در صورت احراز هر قسم بهره برداري غيرمجاز توسط شركت
تكنوتَپ و یا شركت شاپرك ،ضمن درج نام وي در ليست سياه ،ارائه كليه خدمات پرداخت الكترونيك به ایشان از جانب كليه شركتهاي ارائه دهنده خدمات
پرداخت تعليق گردد.
 -4-6شركت شاپرك مجاز خواهد بود ضمن رصد مستمر و هوشمند تبادالت صورت پذیرفته ،در صورت مواجهه با الگوهاي مشكوك و غيرمتعارف در تراكنشهاي
هر یك پذیرندگان در تمامي بسترهاي ارائه خدمت ،نسبت به تعليق درگاه پرداخت پذیرنده تا موعد اتمام بررسي و حصول اطمينان از صحت و انطباق عملكرد با
الزامات و مقررات شبكه پرداخت كشور ،اقدام نماید.
ماده  7-کارمزد و تسویه حساب
 -1-7كليه وجوه حاصل از فروش در سيكلهاي پایا به شماره حسابهاي پذیرنده اینترنتي به شرح زیر واریز خواهد گردید:
ر

ردیف

شماره حساب

شماره شبا

درصد تسهيم

شرح دالیل تعداد شبا

الزم به ذكر است واریزي وجوه پایایي توسط بانك پذیرنده صورت ميگيرد و در صورت قرار گرفتن فایل واریزي در روند رفع مغایرت ،پس از 48ساعت وارد روند
پيگيري و رفع مغایرت ميگردد.
 -2-6تكنوتَپ كارمزد هر خرید اینترنتي كه به وسيله كارت و بر روي سایت پذیرنده اینترنتي انجام گيرد را به نحو ذیل محاسبه و به صورت.....................................
دریافت مينماید.
مبنای محاسبه کارمزد

کارمزد

كارمزد به ازاي مبلغ هر تراكنش

..............ریال

كارمزد به ازاي مبلغ هر تراكنش

.............درصد

 -3-7كليه وجوه حاصل از فروش اینترنتي مطابق ضوابط شاپرك ،توسط شاپرك و از طریق بانك پذیرنده اینترنتي ،به حساب پذیرنده اینترنتي واریز خواهد شد.
تبصره 3:درصورتيكه كارمزدي از سوي بانك مركزي یا شركت شاپرك جهت انجام تراكنشها ،مصوب گردد پذیرنده اینترنتي ملزم به پذیرش اینگونه كارمزدها
است.
-4-7درصورتيكه تكنوتَپ تحت هر عنوان به اشتباه وجوهي را به حساب پذیرنده اینترنتي منظور كند و یا در محاسبه ،هر نوع اشتباهي مرتكب شود ،در هر زمان

توسعه پارس پردازش هوشمند
اندیشه(تکنوتَپ)

قرارداد استفاده از درگاه پرداخت

تاریخ:

اینترنتی تکنوتَپ

شماره:

مجاز و مختاراست رأساً و بدون نياز به اخذ مجوز یا انجام هرگونه تشریفاتي نسبت به رفع اشتباه و برگشت وجوه از حساب پذیرنده اینترنتي اقدام نماید .پذیرنده
اینترنتي در این خصوص حق هرگونه اعتراض و ادعایي را از خود سلب و ساقط نمود.
تبصره  4:تكنوتَپ پس از رفع اشتباه و برگشت وجوه از سپرده تسویه حساب پذیرنده اینترنتي ،موظف است در اسرع وقت و حداكثر ظرف مدت یك هفته و به
صورت كتبي موارد اختالف را به اطالع پذیرنده اینترنتي برساند.
-5-7درصورتيكه فرآیند خرید با مغایرت مواجه گردد ،عمليات رفع مغایرت حداكثر تا 72ساعت پس از انجام تراكنش ،صورت ميگيرد.
ماده -8کانالهای ارتباطی
به منظور اطالع رساني در مواقع لزوم و بحراني" ،فقط "كانالهاي ارتباطي ذیل مورد تائيد تكنوتَپ است .پذیرنده باید دقت نماید هرگونه اطالع رساني از طرق دیگر
مورد تائيد نميباشد.

ماده -9فسخ قرارداد
 -1-9پذیرنده اینترنتي متعهد گردید درصورتيكه به هر دليل مایل به ادامه همكاري با تكنوتَپ نباشد ،مراتب را به طور كتبي به تكنوتَپ اعالم نماید تا تكنوتَپ
حداكثر ظرف مدت یك ماه نسبت به فسخ قرارداد و حذف پذیرنده اینترنتي از سيستم پرداخت اینترنتي خود اقدام نماید.
 -2-9تكنوتَپ مجاز است به تشخيص خود در صورت عدم رعایت مفاد این قرارداد توسط پذیرنده اینترنتي و یا تأخير پذیرنده اینترنتي در انجام تعهداتش ،و یا
هرگونه اقدامي كه منجر به خدشه دار شدن اعتبار تكنوتَپ نزد مشتریان گردد ،پس از اولين اخطار كتبي و در صورت عدم رفع مورد مذكور ،یا در صورتيكه به
دستور مراجع ذیصالح (نظير پليس فتا،شاپرك و)  ...مكلف به قطع سرویس موضوع قرارداد شود ،نسبت به فسخ یكجانبه قرارداد ،بدون نياز به مراجعه به مراجع
قضایي یا اداري و قطع ارتباط پذیرنده اینترنتي با درگاه پرداخت اینترنتي تكنوتَپ اقدام نماید و متعهد است مراتب را به پذیرنده اینترنتي اعالم كند .فسخ قرارداد
مانع از مطالبه و وصول خسارت نخواهد بود.
-3-9فسخ این قرارداد تعهداتي را كه قبل از فسخ براي طرفين به وجود آورده و تا لحظه فسخ قرارداد بدانها عمل نشده است ،نقض نخواهد كرد.
ماده -10حل اختالف
طرفين متعهد گردیدند كليه اختالفاتي كه ممكن است در تعبير و یا تفسير و اجراي این قرارداد پيش آید را ابتدا از طریق مذاكره و مكاتبه به طور دوستانه
حداكثر ظرف مدت
دو هفته از زمان ابالغ درخواست حل و فصل اختالفات به طرف مقابل ،حل و فصل نمایند .چنانچه توافق حاصل نگردید ،در مرحله بعد هيأتي سه نفره مركب از
نمایندگان طرفين و شخص ثالثي كه توسط نمایندگان طرفين انتخاب ميگردد براي رسيدگي و رفع اختالف تشكيل خواهد شد و نظر هيأت مذكور براي طرفين
الزم االجراء خواهد بود .درصورتيكه
ظرف  30روز از زمان ابالغ درخواست ،اختالف حل و فصل نشود ،موضوع از طریق ارجاع به مراجع ذیصالح دادگستري قابل حل و فصل خواهد بود.
ماده -11فورس ماژور
هرگاه به دليل بروز حوادث غير مترقبه طبيعي نظير زلزله ،سيل ،آتش سوزي و طوفان و یا به دليل بروز اغتشاشات اجتماعي نظير جنگ و یا هر عامل خارج از
حيطه اختيارات وكنترل ،هر یك از طرفين نتوانند به تعهدات خود مندرج در این قرارداد عمل نمایند ،عدم انجام تعهدات در شرایط مذكور نقص تعهدات قراردادي
تلقي نميشود و این قرارداد به قوت خود باقي خواهد ماند و طرفين متعه د به انجام تعهدات خود پس از رفع فورس ماژور خواهند بود .چنانچه مدت فورس ماژور
بيش از سه ماه طول بكشد ،ادامه اجراي این قرارداد منوط به توافق مجدد طرفين خواهد بود .هم چنين آن بخش از مفاد قرارداد حاضر و حقوق و تعهدات
قراردادي كه تحت تاثير فورس ماژور قرار نگرفته است عند االقتضا الزم االجرا خواهد بود.

قرارداد استفاده از درگاه پرداخت

تاریخ:

اینترنتی تکنوتَپ

شماره:

توسعه پارس پردازش هوشمند
اندیشه(تکنوتَپ)

ماده 12-اقامتگاه
اقامتگاه طرفين قرارداد به شرح مندرج در صدر قرارداد است كه در صورت تغيير ميبایست بالفاصله مراتب ً كتبا به طرف مقابل اطالع داده شود در غير این صورت
كليه مكاتبات اخطاریه ها و اوراق به نشاني مندرج در قرارداد ،ارسال و ابالغ شده تلقي ميگردد.
ماده 13-پیوستها
كليه اعالميه ها و اسناد و مداركي كه بر اساس این قرارداد بين طرفين مبادله ميگردند و همچنين قوانيني كه از طرف بانك مركزي و شركت شاپرك و شوراي پول
و اعتبار منتشر گردیده به عنوان پيوست و جز الینفك قرارداد محسوب خواهند شد.
ماده - 14نسخ قرارداد
این قرارداد طبق توافق طرفين و بر اساس ماده 10قانون مدني مشتمل بر 14ماده و 4تبصره و در 2نسخه كه هر یك حكم واحد دارند ،در تاریخ.................و
در شهر تهران تنظيم و به امضاء طرفين رسيد و مبادله گردید.
این قرارداد در 4صفحه تدوین و تمامی بندها مورد توافق طرفین واقع گردید.

مهر و امضاء پذیرنده اینترنتي

مهر و امضاء شركت تكنوتَپ

