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قرارداد پذیرندگی پایانه فروش (معمولی)شرکت فن آوا کارت
به موجب این قرارداد شرکت فن آوا کارت به شماره ثبت  251902کد اقتصادي  499945001114شناسه ملی  95952050025به نشانی
 :تهران -ميدان آرژانتين -خ الوند -خ  -22پ 5کد پستی  1514444111با مجوز رسمی از بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران به تاریخ
 52/50/20شماره  12/20501و با مجوز رسمی از شرکت شاپرک براساس مدت اعتبار اعالم شده از سوي شرکت شاپرک و به نمایندگی
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شماره شبا  ............................................................که در این قرارداد پذیرنده کارت ناميده ميشود از طرف دیگر ملزم و متعهد به اجراي مفاد
قرارداد به شرح ذیل می باشند.
ماده  )1موضوع قرارداد
عبارت است از تحویل ،نصب ،آموزش و پشتيبانی تعداد یک دستگاه کارتخوان معمولی مدل  .....................در محل پذیرنده به صورت امانی و قبول کارتهاي قابل
پذیرش در دستگاه کارتخوان به منظور فروش کاال و خدمات به دارندگان کارت.
تبصره " :1پذیرنده " ارایه کننده کاال و یا خدمات می باشد .
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 طرفين تمایل خود را مبنی بر عدم تمدید
قرارداد کتبا اعالم ننماید مدت قرارداد متناوبا براي یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.
ماده  )3تعهدات شرکت
 ) 1-3شرکت متعهد مي شود پس از ام ضاي قرارداد ،د ستگاه کارتخوان و تجهيزات جانبی آن را به صورت امانت در مکان مورد توافق ن صب نموده و طریقه به کار
گيري و استفاده از دستگاه را به پذیرنده آموزش دهد.
 ) 2-3شرکت متعهد می گردد ملزومات مصرفی کارتخوان را تامين نماید.
 ) 3-3در صورت ایجاد هر گونه تغيير در ضوابط و مقررات بانک مرکزي و شاپرک  ،شرکت موارد را به عنوان الحاقيه قرارداد در نظر گرفته و به پذیرنده اعالم
مينماید .این تغييرات جزء الینفک این قرارداد محسوب شده و طرفين موظف به اجراي آنها خواهند بود.
 ) 4-3شرکت متعهد می گردد سرویس ارائه خدمات را در طول ساعات شبانه روز  7*24در دسترس پذیرنده قرار دهد و در صورت بروز هرگونه مشکل و اختالل
در ارائه خدمات ،نسبت به اطالع رسانی به پذیرندگان اقدامات الزم را انجام نماید.
ماده  )4تعهدات پذیرنده
 ) 1-4پذیرنده متعهد می گردد هنگام پذیرش کليه کارتهاي معتبر بر اساس "راهنماي استفاده از دستگاه کارتخوان" ،عمل نموده و پس از دریافت پيام تایيد
انجام معامله توس ط دو طرف ،یک نسخه پرفراژ صادر شده از طریق دستگاه کارتخوان را تحویل دارنده کارت و نسخه دوم را براي کنترل صورتحساب ،تا زمان
اطمينان از واریز وجه نزد خود نگه دارد.
تبصره  : 2در صورت وجود اختالف حساب در مبالغ خرید ،مالک تسویه تایيدیه انجام معامله خواهد بود که پذیرنده نزد خود نگهداري نموده و در صورت نياز
موظف به ارائه آن به شرکت می باشد.
 ) 2-4تامين خط یا خطوط تلفن ،در صورت لزوم خط اینترنت و برق مورد نياز جهت راه اندازي کارتخوان و برقراري ارتباط آن با مرکز ،به عهده پذیرنده خواهد
بود.
) 3-4پذیرنده متعهد می گردد در صورت تغيير در آدرس ،اطالعات هویتی ،تغيير شغل ،صنف فعاليت و یا تغيير مندرجات روزنامه رسمی براي اشخاص حقوقی،
اطالعات تماس ،تغيير مجوز کسب و  ...مجوزهاي مربوطه را کسب نموده و تغييرات را حداکثر ظرف مدت  24ساعت به شرکت اعالم نماید .در صورت هرگونه اهمال
در اطالع رسانی ،کليه مسئوليت ها برعهده پذیرنده می باشد .در صورت عدم اطالع رسانی ،شرکت مجاز است موارد را از طریق مراجع قضایی و انتظامی پيگيري
نماید.
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 ) 4-4پذیرنده متعهد می گردد با مشتریانی که با استفاده از کارت خرید ميکنند رفتار محترمان ه داشته باشد و ضمن ارائه راهنمایی هاي الزم ،به هيچ عنوان رمز
مشتري را جهت ورود اطالعات به پایانه فروش از وي درخواست ننماید و در صورت عدم رعایت این بند ،پذیرنده متعهد به جبران خسارت دارنده کارت می باشد.
ضمناً پذیرنده می بایست جهت تراکنش هاي با مبالغ باال تو سط کارت هاي اعتباري ویا نقدي ،نسبت به شناسایی هویت دارنده کارت و تطبيق با مشتري استفاده
کننده از کارت اقدام نماید.
 ) 5-4پذیرنده متعهد می گردد دستگاه کارتخوان را در محلی قرار دهد که دارنده کارت بتواند به راحتی و با حداکثر پوشش ممکن ،رمز خود را وارد نموده و از
مبلغ ثبت شده بابت خرید اطمينان حاصل نماید .در این مکان نباید صفحه کليد دستگاه توسط دوربين مانيتور شود.
 ) 4-4پذیرنده متهعد می گردد تا حد امکان جهت پيشگيري از بروز وقایع امنيتی و یا هرگونه سوء استفاده از دستگاه کارتخوان نسبت به تجهيز فروشگاه خود
به دوربين مداربسته اقدام نماید.
 ) 7-4پذیرنده موظف است مدارک مثبته جهت احراز اهليت تجاري (جواز کسب) ،مدارک هویتی مانند کارت ملی ،دریافت کد ملی براي پذیرندگان حقيقی و
شناسه ملی براي پذیرندگان حقوقی را به پشتيبان تحویل دهد.
 )1-4پذیرنده متعهد می گردد تا نظارت ال زم را بر پایانه فروش داشته باشد تا از اصالت رسيد تراکنش خرید از روي پایانه فروش خود اطمينان حاصل نماید.
بدیهی است کم توجهی به این موضوع باعث افزایش امکان سو استفاده گردیده و مسئوليت عدم توجه به اصالت رسيد بعهده پذبرنده خواهد بود.
 )2-4دریافت رسيد "تراکنش موفق" از پایانه فروش به معنی انجام تراکنش بوده و پرداخت وجه آن به پذیرنده تضمين می گردد .پذیرنده پس از دریافت رسيد
تراکنش موفق ،با اطمينان می تواند نسبت به انجام بقيه مراحل کار اقدام نماید.
) 11-4پذیرنده متعهد می گردد به هيچ عنوان فرآیند پرداخت را به صورت سه وي و یا عمدي ضبط نکند در صورت هرگونه اهمال کليه مسئوليت ها بر عهده
پذیرنده خواهد بود.
) 11-4پذیرنده متعهد ميشود در صورت درخواست شرکت ،نسبت به سپردن تضمينات و وثائق جهت انجام تعهدات قانونی و قراردادي خویش اقدام نمایيد .
)12-4پذیرنده متعهد ميشود برچسب و اقالم تبليغاتی را در معرض دید مشتریان و دستگاه کارتخوان را در دسترس دارندگان کارت قرار دهد.
 ) 13-4پذیرنده متعهد می گردد به هيچ عنوان بابت پرداخت وجه از طریق پایانه فروش ،مبلغ اضافی از دارنده کارت دریافت نکند.
 )14-4پذیرنده با ارائه رسيد کتبی مبنی بر تحویل صحيح و سالم و امانی دستگاه کارتخوان به شرکت ،متعهد می شود چنانچه دستگاه کارتخوان در طول قرارداد
مفقود گردد و یا به سرقت رود و یا به آن آسيب فيزیکی وارد شود ،خسارت مربوطه را با نظر کارشناس شرکت و یا بيمه مربوط پرداخت نماید.
 )15-4پذیرنده متعهد می گردد در صورت سرقت و یا مفقودي دستگاه کارتخوان ،حداکثر ظرف مدت  24ساعت از طریق کانال هاي ارتباطی ذکر شده ،موضوع را
به اطالع شرکت برساند .در صورت هرگونه اهمال در اطالع رسانی ،کليه مسئوليت ها به عهده پذیرنده خواهد بود.
 )14-4پذیرنده متعهد می گردد به کارکنان خود که به پایانه هاي فروش دسترسی دارند ،آموزش هاي الزم را ارائه نموده و نظارت کافی بر روي عملکرد کارکنان
خود داشته باشد .عواقب هر گونه سوء استفاده کارکنان از پایانه هاي فروش بر عهده پذیرنده خواهد بود.
 )17-4پذیرنده متعهد می گردد از پایانه فروش "فقط" براي خدمات مجاز استفاد ه نماید و از انجام هرگونه معامله صوري و شبيه سازي از طریق پایانه فروش
پرهيز نمایند .در صورت هرگونه اهمال کليه مسئوليت ها بر عهده پذیرنده می باشد.
 ) 11-4دستگاه کارتخوان در مالکيت شرکت بوده و به عنوان امانت نزد پذیرنده ميباشد و چنانچه بنا به هر دليلی قرارداد فسخ یا مدت قرارداد منقضی شود،
پذیرنده مکلف است ،دستگاه مربوطه را صحيح و سالم به شرکت مسترد نماید .در غير این صورت شرکت مجاز است موارد را از طریق مراجع قضایی و انتظامی
پيگيري نماید و با توجه به احکام مراجع ذیصالح مجاز به درج مشخصات پذیرنده در "ليست سياه" می باشد.
 ) 12-4پذیرنده موظف به همکاري کافی با پشتيبانان شرکت فن آواکارت با رؤیت کارت شناسایی یا معرفی نامه معتبر می باشد.
 ) 21-4پذیرنده موظف است دستگاه کارتخوان را در شرایط مطلوب ،مورد استفاده قرار دهد و از اقدامات زیر خودداري نماید:
الف) ورود ضربات فيزیکی ،مجاورت دستگاه با وسایل گرما زا ،سقوط دستگاه از روي ميز
ب) خسارت ناشی از مواد شيميایی ،مایعات و خوراکی به داخل دستگاه
ج) برداشتن پلمپ،کارتخوان ،جابه جایی ،تغيير وضعيت یا دستکاري ،تعميرکارتخوان توسط افراد غير مجاز
د) اتصال ادوات نا مناسب به کارتخوان و یا وارد کردن سایر خسارات عمدي به دستگاه
" ) 21-4پذیرنده " تعهد می نماید کليه اطالعات مربوط به این قرارداد را محرمانه تلقی نموده و به هيچ وجه آن را افشا ننماید.
 )22-4پذیرنده "ميبایست" کليه رسيد هایی را که هنگام تراکنش ها(خرید الکترونيکی) چاپ ميگردد را حداقل به مدت  2ماه پس از انجام تراکنش در سوابق
نگهداري نماید تا در مواقع لزوم به منظور بررسی مغایرتهاي احتمالی یا حل و فصل آن مورد استفاده قرار گيرد.
 )23-4پذیرنده موظف است پس از دریافت دستگاه کارتخوان ،رمز اوليه ورود به پایانه فروش را تغيير دهد ،همچنين الزم است به صورت دوره اي نسبت به تغيير
رمز ورود اقدام نماید .در صورت عدم تغيير رمز ،هرگونه عواقب ناشی از آن بر عهده پذیرنده خواهد بود.
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 ) 24-4پذیرنده موظف است به منظور امنيت و نظارت بيشتر بر عملکرد پشتيبان نکات زیر را مدنظر قرار دهد:
 -1ابتدا کارت شناسایی پشتيبان را مالحظه نماید.
 -2جهت حصول اطمينان از هویت پشتيبان ،کد پشتيبان مندرج بر روي کارت شناسایی را به شماره پيامک  2111747ارسال و یا به شماره پشتيبانی
 43425111اعالم نمایيد.
 -3پشتيبان جهت انجام عمليات پشتيبانی نباید اطالعات کارت و حساب پذیرنده را درخواست نماید.
 -4در حين کار پشتيبان ،بر عمليات انجام شده توسط پشتيبان نظارت داشته باشد.
تبصره  : 3پذیرنده مکلف است در صورت دریافت رسید "تراکنش ناموفق" از پایانه فروش که به معنی عدم انجام تراکنش می باشد ،از تحویل کاال به مشتري
تحت هر شرایطی (حتی واریز وجه به حساب خود) خودداري نماید .جبران خسارت ناشی از تحویل کاال به مشتري و عدم دریافت وجه صرفا به عهده پذیرنده
خواهد بود.
 ) 25-4چنانچه بنا به هر دليلی وجه تراکنش عليرغم عدم ارائه رسيد از حساب خریدار کسر و به حساب پذیرنده واریز شده باشد ،در خصوص استرداد وجه کاال
با بانک همکاري الزم را معمول نماید و بانک مجاز خواهد بود مبلغ تراکنش را از حساب وي کسر و در صورت عدم موجودي کافی ،حساب پذیرنده را تا تامين
موجودي مسدود نموده و درصورت برداشت سهوي ،پذیرنده متعهد می باشد حداکثر ظرف  72ساعت وجه مربوطه را تامين نماید.
 ) 24-4در صورت لحاظ کارمزد از سوي شاپرک  ،کارمزد هر تراکنش که از مبلغ فروش کم می شود ،صرفا به عهده فروشگاه بوده و پذیرنده به هيچ عنوان مجاز به
دریافت مبلغ اضافی بابت تامين هزینه کارمزد پرداختی خود از دارنده کارت نمی باشد و کليه کارمزدها طبق مقررات شاپرک محاسبه می شود و در صورت تغيير
جداول از سوي شاپرک ،پذیرنده حق اعتراضی نخواهد داشت .
ماده  )5الزامات پذیرندگان پرخطر
 )1-5مطابق الزامات شاپرک ،مواردي که می تواند منجر به خدشه دار شدن سوابق پذیرندگان و درج نام آن ها در فهرست پذیرندگان پرخطر شود ،مانند و نه
محدود به موارد زیر می باشد:
 عدم عودت مبالغ واریزي اضافی که به اشتباه به حساب پذیرنده واریز شده است.
 فروش کاال یا ارائه خدمات مغایر با قوانين ج.ا.ا.
 انجام اعمال مرتبط با سوء استفاده مالی و پولشویی یا ایجاد اختالل در حوزه پولی و بانکی کشور.
 ذخيره و یا استفاده از اطالعات محرمانه دارندگان کارت.
 هرگونه اقدامی که منجر به صدور دستور برخورد با پذیرنده توسط مراجع قضایی ،انتظامی یا امنيتی در رابطه با تخلفات حوزه ي پرداخت الکترونيک شود
 تخطی از مقررات و دستورالعمل هاي ابالغی بانک مرکزي ج.ا.ا .و شاپرک
 )2-5در صورت بروز تخلف از سوي پذیرنده ،شرکت شاپرک با پذیرنده برخورد می نماید .نحوه برخورد با پذیرنده متخلف می تواند شامل موارد زیر باشد:
 مدت زمان قطع سرویس پایانه هاي پذیرنده
 مبلغ تراکنش مجاز روزانه/ماهيانه بر روي پایانه هاي پذیرنده
 تعداد تراکنش مجاز روزانه/ماهيانه بر روي پایانه هاي پذیرنده
ماده  )4کارمزد و تسویه حساب
 ) 1-4شاپرک به عنوان کارمزد معادل یک درصد هر تراکنش موفق تا سقف  ......که به وسيله کارت و روي دستگاه پایانه فروش انجام گيرد را محاسبه و از وجوه
واریزي به حساب پذیرنده کسر می نماید .
) 2-4کليه وجوه حاصل از فروش در سيکلهاي پایا به حساب پذیرنده واریز خواهد گردید .ضمنا واریزي وجوه پایایی وابسته به بانک پذیرنده می باشد و در صورت
قرار گرفتن فایل واریزي در روند رفع مغایرت  ،پس از  41ساعت وارد روند پيگيري و رفع مغایرت می گردد .
)3-4کليه مبالغ ناشی از معامالتی که پذیرنده بر اساس این قرارداد به صورت صحيح از طریق کارتخوان به سوئيچ بانک منتقل نماید پس از کسر کارمزد هاي
مرتبط ،به شماره حساب  ........................................................به نام ..............................................................که از سوي پذیرنده براي تسویه حساب معرفی شده منتقل
ميگردد.
) 4-4چنانچه بانک به هر عنوان اشتباها وجهی را به حساب پذیرنده منظور نماید و یا در محاسبه هر نوع اشتباهی رخ دهد ،در هر زمان مختار است رأسا و بدون
انجام هيچ گونه تشریفات در رفع اشتباه و برگشت وجوه اقدام نماید.
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پیوست  :دارد

ماده )7کانال هاي ارتباطی
 )1-7به منظور اطالع رسانی در مواقع لزوم و بحرانی" ،فقط" کانال هاي ارتباطی ذیل مورد تائيد فن آواکارت می باشد .پذیرنده باید دقت نماید که هرگونه اطالع
رسانی از طرق دیگر مورد تائيد شرکت نبوده و مسئوليت هر گونه اهمال بر عهده پذیرنده خواهد بود.
شماره پيامک

شماره کال سنتر

وب سایت فن آواکارت
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ماده )1فسخ قرارداد و جبران خسارت
 ) 1-1در صورتی که پذیرنده به هر دليل مایل به ادامه همکاري با شرکت نباشد باید مراتب را کتبا به شرکت اعالم نماید و شرکت ميبایست حداکثر ظرف یکماه
از تاریخ اعالم پذیرنده نسبت به فسخ قرارداد و تسویه حساب با پذیرنده و جمع آوري دستگاه کارتخوان اقدام نماید.
 ) 2-1شرکت مجاز است در صورت عدم رعایت مفاد این قرارداد توسط پذیرنده و یا در صورت عدم کارآئی مناسب در هر زمان که مصلحت بداند مراتب را به
پذیرنده اعالم و نسبت به فسخ قرارداد و جمع آ وري کارتخوان اقدام نماید .در مواردي که شرکت قرارداد حاضر را به دليل تخلف پذیرنده از مفاد قرارداد فسخ
می نماید ،جبران خسارات وارده به شرکت (من جمله و بدون قيد انحصار خسارات وارده به کارتخوان و ملحقات آن و هزینه هاي جمع آوري کارتخوان) و همچنين
مسئوليت هاي قانونی مربوط به عدم استفاده صحيح از کارتخوان ،تماماً به عهده پذیرنده خواهد بود.
 ) 3-1در صورت بروز هرنوع اختالفی در اجراي مفاد قرارداد ،ابتدا موضوع اختالفی در کميته مشترک  3نفره با حضور نمایندگان تام االختيار طرفين بعالوه یک
نماینده مرضی الطرفين مطرح و در صورت عدم حصول نتيجه ظرف مدت ده روز ،از طریق مراجع صالحه قضایی جمهوري اسالمی ایران حل و فصل می گردد.
 ) 4-1فسخ این قرارداد تعهداتی را که قبل از فسخ و جمع آوري دستگاه کارتخوان  ،براي طرفين ایجاد نموده نقض نخواهد کرد.
ماده  )2مواد قرارداد
این قرارداد در  2ماده و  3تبصره و  1پيوست و در دو نسخه تنظيم و به امضاي طرفين رسيد که هر یک از نسخ حکم واحد را دارند.
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پیوست:
اعمال مجرمانه
پذیرنده محترم شرکت فن آوا کارت
احتراما به استحضار میرساند ،براساس دستورالعمل ابالغی شرکت شاپرک به منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات پذیرندگی مندرج در قرارداد فی
مابین  ،کلیه تخلفات ذیل به عنوان اعمال مجرمانه شناخته شده ،و در صورتیکه پذیرنده از موارد ذکر شده ،تخطی نماید ،مطابق قوانین و مقررات در
لیست سیاه پذیرندگان شاپرک قرارخواهد گرفت.
پذیرنده پرخطر :پذیرنده ای که مرتکب یکی از موارد تخلف مندرج در این اطالعیه می شود.
ليست سياه پذیرندگان :به لیستی از پذیرندگان اطالق می شود که بر اساس موارد این اطالعیه پرخطر شناخته شده ،و کد تخلف به آن ها تخصیص
یافته باشد .
موارد تخلف
تخلفات پذیرندگان به  4دسته تقسیم می شود .تخلفات پذیرندگان براساس میزان اثرگذاری آن ها بر روی شبکه الکترونیکی پرداخت و شرکت فن آوا
کارت به عنوان 1و2و 3تقسیم می شوند  .تخلفات نوع  4تخلفاتی هستند که به واسطه مراجع ذیصالح  ،باال دستی مانند بانک مرکزی ج.ا.ا مراجع
قضائی و امنیتی و انتظامی و  ...به شاپرک و از طریق شاپرک به شرکت فن آوا کارت اعالم میگردد .مواردی که منجر به خدشه دار شدن سوابق
پذیرندگان و قرار گرفتن ایشان در لیست پذیرندگان پرخطر می شود:
تخلفات نوع 1
قرارگرفتن دستگاه کارتخوان به نحوی که هنگام انجام عملیات پرداخت برای مشتری (دارنده کارت) قابل دسترسی و رویت نباشد.
تخطی از الزامات بانک مرکزی ج.ا.ا و شاپرک که توسط شرکت فن آوا کارت به پذیرنده ابالغ شده است( .به غیر از موارد ذکر شده در سایر بندهای این
الحاقیه)

تخلفات نوع 2
استفاده از دستگاه کارتخوان برای کسب و کاری به غیر از صنف ثبت شده ،در قرارداد فی مابین شرکت فن آوا کارت و پذیرنده.
ایجاد تراکنش های مجازی از قبیل نقد کردن مبلغ داخل کارت بدون انجام داد و ستد واقعی.
عدم ارائه رسید به مشتری در تراکنش هایی که ارائه رسید طبق مقرارات و الزامات شاپرک  ،الزامی اعالم شده است.
عدم عودت مبالغ واریزی اضافی که به اشتباه به حساب پذیرنده واریز شده است.
تغییر آدرس محل بهره برداری دستگاه کارتخوان ،بدون رعایت مقرارات و الزامات شاپرک و یا مفاد توافق با شرکت فن آوا کارت.
ممانعت از تحویل دستگاه کارتخوان به شرکت فن آوا کارت در صورت درخواست شرکت.
اخذ هرگونه وجه بیش از مبلغ خرید از دارنده کارت در ازای ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی بدون مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا و شاپرک.
پرسیدن رمز کارت از مشتری و اصرار بر ورود رمز دارنده کارت توسط دارنده دستگاه کارتخوان.

تخلفات نوع 3
ارسال تراکنش های نامعتبر ،شبیه سازی شده یا شکسته شده.
دستکاری عمدی و ایجاد اختالل در فرآیند اجرای تراکنش.
ذخیره و یا استفاده از اطالعات محرمانه دارندگان کارت.
هرگونه تالش به منظور نفوذ به سامانه های پرداخت الکترونیکی کشور.
هرگونه تالش منجر به سلب اعتماد دارندگان کارت از نظام پرداخت الکترونیکی کشور.
جعل یا ارائه اطالعات ساختگی در حوزه پرداخت الکترونیکی.
هرگونه دستکاری دستگاه کارتخوان دریافتی از شرکت فن آوا کارت.
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تخلفات نوع 4
هرگونه اقدامی که منجر به صدور دستور برخورد با پذیرنده توسط مراجع قضائی  ،انتظامی یا امنیتی در رابطه با تخلفات حوزه پرداخت الکترونیک شود.
انجام اعمال مرتبط با سوءاستفاده مالی و پولشوئی یا ایجاد اختالل در حوزه پولی و بانکی کشور در صورت اعالم مراجع قضائی.
فعالیت های منجر به اختالل در جریان نقدینگی خارج از چهارچوب های مجاز درصورت اعالم مراجع قانونی.

نحوه برخورد با پذیرندگان پرخطر
نحوه برخورد با گروه های مختلف پذیرندگان پرخطر ،بر اساس جدول ذیل انجام می پذیرد .محدودیت های اعمال شده برای پذیرندگان شامل کلیه
درگاه های پرداخت بوده ،و مادامی که پذیرنده در لیست سیاه قرار دارد ،به هیچ وجه امکان دریافت ابزار پرداخت را نخواهد داشت.
نوع
تخلف

برخورد پس از اولین تخلف

برخورد پس از دومین تخلف

برخورد با تخلف برای سومین بار و
یا بیشتر

1

محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه
های پذیرنده به مدت حداکثر  1هفته

محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه
های پذیرنده به مدت حداکثر  1ماه

محدودیت یا قطع سرویس تمام
پایانه های پذیرنده به مدت حداکثر
 6ماه

2

محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه
های پذیرنده به مدت حداکثر  1ماه

محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه
های پذیرنده به مدت حداکثر  6ماه

محدودیت یا قطع سرویس تمام
پایانه های پذیرنده به مدت حداکثر
 1سال

3

محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه
های پذیرنده به مدت حداکثر  1ماه

محدودیت یا قطع سرویس تمام پایانه
های پذیرنده به مدت حداکثر  1سال

محدودیت یا قطع سرویس تمام
پایانه های پذیرنده به مدت حداکثر
 1سال

4

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

اینجانب ..............................با شماره پایانه  ......................با مطالعه وآگاهی کامل متعهد می شوم اقدامات الزم را نسبت به رعایت مفاد این قرارداد
انجام دهم.
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