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بسمه تعالی

رارداد ارائه سرویس پرداخت آنالینق

قراردادطرفین –1ماده

؛ ارایـه دهنـده   مرتضی صـاحب به مدیریت آقاي ir.ePayBankپرداخت درگاهاین قرارداد بین 
–کاشـانی  خیابـان  –مراغـه  شهرسـتان  –خدمات پرداخت اینترنتی به نشانی؛ استان آذربایجـان شـرقی   

و شـماره همـراه   5514814661: کـد پسـتی   54پـالك  –علـی محمـد صـاحب    کوچه –قطب میدان 
نامیـده  “درگـاه پرداخـت  "ر که از این پس در این قرارداد تحت عنوان پیمانکا09141776345

بــه آدرس اینترنتــی ............................. بــه نماینــدگی  .............................. مــی شــود و از یــک ســو 
ــتی  .............................................................  ــانی پســــــــــــــــــ ــه نشــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــ

........................... کــــــــــــــد پســــــــــــــتی .............................................................. ...............
ــت ............................................... آدرس پســت الکترونیــک  ...........................................تلفــن ثاب

ارائـه خـدمات اینترنتــی اشـتغال دارد تحـت عنــوان     / ش بـه فــرو ...................................  تلفـن همـراه   
نامیـده مـی شـود ، از سـوي دیگـر و مسـتندات بـه        "پذیرنـده "کارفرما که از این پس در قـرارداد  

.ده  قانون مدنی منعقد و نسبت به طرفین آن الزم االتباع گردیدماده 

موضوع قرارداد-2ماده 

به صورت آنالینارایه دهنده خدمات پرداخت و دریافت وجه
ارایه سرویس پرداخت مستقیم و غیر مستقیم به وب سایتها و تضمین خرید کاربران

اطـالق  خـدمات به پـرداختن پـول از طریـق اینترنـت، در قبـال دریافـت کـاال یـا         پرداخت اینترنتی
می شود به طوري که این پرداخت بـدون نیـاز بـه حضـور فیزیکـی در بانـک یـا فروشـگاه و از طریـق          
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در واقع خریدار با استفاده از کارت بانکی خـود میتوانـد از اینترنـت خریـد کنـد و      . ینترنت انجام شودا
.پول آن را همان موقع پرداخت نماید

به شما کمک می کند تا یـک خریـد آنالیـن را فـارغ از     سایت درگاه پرداخت ، به عنوان خریدار
ران تضـمین تـراکنش امـن را میدهـد بـه      بـه خریـدا  درگاه پرداخـت  . نگرانی هاي گذشته تجربه نمائید

طوري که خریدار میتواند پس از پرداخت وجه به صورت آنالین، سرویس یـا کـاالي خـود را نیـز بـه      
صورت آنالین دریافت نماید و چنانچه پس از پرداخت وجه سرویس یا کـاالي سـفارش داده شـده را    

یط گفتگو میان فروشنده و خریـدار اقـدام   از فروشنده دریافت ننمود نسبت به افتتاح تیکت و ایجاد مح
محیط گفتگوي ایجاد شده، تحت نظارت درگاه پرداخت میباشد و قضاوت نهایی میان فروشـنده  . کند

، براساس سیاست امنیت اطالعات درگاه پرداخت ePayBank.irو خریدار را سایت درگاه پرداخت
عضو سایت شده و تمـامی تـراکنش هـاي    کافی است . و قوانین درگاه پرداخت برعهده خواهد داشت

.خود را مشاهده و در صورت لزوم پیگیري نمائید

، سایت درگاه پرداخت عالوه به فراهم نمـودن سـرویس پرداخـت آنالیـن     به عنوان یک فروشنده
براي سایت شما، به شما امکان بهره مندي از بازار بزرگ کاربران سایت درگاه پرداخت را نیـز فـراهم   

ترجیح مـی دهنـد سـایر خریـدهاي خـود را از طریـق       رگاه پرداخت دبدیهی است کاربران . می آورد
پذیرندگان فعال در درگاه پرداخت انجام دهند و این به عنوان مزیتی است که براي سـایر فروشـندگان   
در درگاه پرداخـت وجـود دارد کـافی اسـت در سـایت درگـاه پرداخـت عضـو شـده و پـس از تاییـد            

تجربـه شـیرین   . است سرویس پرداخت بـراي وب سـایت خـود اقـدام نماییـد     اطالعات نسبت به درخو
کاربران درگاه پرداخت نشان میدهد، اسـتفاده از درگـاه آنالیـن، فـروش را چنـد برابـر بیشـتر و زمـان         

.صرف شده براي تایید و تحویل سفارش را چندین برابر کوتاهتر و چه بسا به صفر میرساند
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مدت قرارداد-3ماده

قابلیت تمدید خودکار در صورت عدم فسخ قراردادبا –خ انعقاد به مدت یک سال شمسی از تاری

قوانین اجرایی درگاه پرداخت-4ماده

در ایران است و این سـایت تـابع قـوانین جمهـوري اسـالمی ایـران مـی        مدیریت درگاه پرداخت : 1.4
ونی کنـد اطالعـات کـاربر بـراي     اگر کاربري اقدام به پرداخت وجـه معاملـه محصـوالت غیرقـان    . باشد

.رسیدگی به مراجع ذیصالح ارسال می شود

استفاده از سرویس درگاه پرداخت در وب سایتهایی که داراي محتواي غیرقانونی، مبتذل، توهین : 2.4
آمیز، تهدیدکننده، افتراآمیز و همچنین توهین به نژاد و دسته خاصی از مردم باشد غیرمجاز اسـت و در  

.ب کاربري طرف مسدود خواهد شدصورت آگاهی حسا

استفاده و انتشار ویروسهاي اینترنتی براي سوء استفاده از حسـاب هـاي کـاربران درگـاه پرداخـت      : 3.4
.غیرقانونی است و در صورت مشاهده موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیري می شود

ه باشند، میتوانند عضو سـایت شـوند و   و باالي آن رسید) سال 18( فقط افرادي که به سن قانونی : 4.4
.از خدمات آن استفاده کنند

درخواستهاي درگاه پرداخت از کاربران صرفا از طریق ارسال تیکت درون سـایت مـی باشـد و از    : 5.4
.ایمیل تنها به منظور اطالع رسانی و یا درخواست مشاهده لینک هاي سایت استفاده می شود

محصوالتی برخالف قوانین سایت با عناوین دیگري به فروش برسـاند  در صورتی که پذیرنده اي: 6.4
در صورت احراز تخلف عالوه بر مسدود سازي درگاه و اکانت کاربري کلیه مسـئولیت هـاي تخلـف    

.مربوط به پذیرنده می باشد و درگاه پرداخت هیچ تعهد و مسئولیتی در این قبال متعهد نمی گردد
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تلفن تمـاس، آدرس  : ایت خود اطالعات کامل بخش پشتیبانی اعم از پذیرنده موظف است در س: 7.4
ایمیل و یا بخش تماس با ما جهت ارائه پشتیبانی به پرداخت کنندگان قراردهد، در غیـر ایـن صـورت،    
در صورت مراجعه پرداخت کننده جهت دریافت پشتیبانی خدمات اطالعات تماس کاربر به پرداخـت  

.کننده ارسال خواهد شد

کاربران سایت حتما باید شناسـه کـاربري و کلمـه عبـور خـود را در صـفحاتی کـه داراي آدرس        : 8.4
می باشد وارد کنند و در صورت وارد کـردن اطالعـات در آدرس   (ePayBank.ir)درگاه پرداخت 

و از دست رفتن اطالعـات یـا سـرقت اطالعـات ، درگـاه      ePayBank.irهاي مشابه و غیر از آدرس 
لبتـه حفاظـت تمـام    ا. یچ مسئولیتی را متقبل نمی شود و همه عواقب برعهده کاربر می باشـد پرداخت ه

اسـت کـه بـراي امنیـت بیشـتر ایـن صـفحات بـا پیشـوند          SSLاطالعات این صفحات توسط گواهینامه 
httpsدر دسترس شما قرار میگیرد.

ري از کالهبرداري هر کاربر امکان وارد کردن شـماره حسـاب و   در درگاه پرداخت براي جلوگی: 9.4
کاربران باید تمام شماره حسابهایی که بـه نـام آنهـا مـی باشـد را وارد      . شماره کارت هاي خود را دارد

کنند اگر حساب ها و کارت هاي با نام افـراد دیگـر را وارد کننـد درگـاه پرداخـت هـیچ مسـئولیتی را        
.برعهده نمی گیرد

کاربران قبل از خرید از وب سایت هایی که از سرویس درگاه پرداخت استفاده مـی کننـد الزم   : 10.4
است تمام قوانین و مقررات آن سایت را کامال مطالعه کنند، زیرا، هر سایت سیاست امنیت اطالعات و 

ی را قوانین خاص خود را دارد و در صورت سوء استفاده هاي احتمالی درگـاه پرداخـت هـیچ مسـئولیت    
.برعهده نمی گیرد
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کـه داراي  ... ارائه خدمات به دامنه هایی با مضـمون پرداخـت، درگـاه، خریـد، فـروش شـارژ و       : 11.4
.نمی باشد امکان پذیر نمی باشد) kharid.ir: براي مثال ( مفهوم معنایی 

ر، در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده، تخلـف و یـا خـراب کـاري در سـایت توسـط کـارب       : 12.4
.درگاه پرداخت اکانت را شناسایی ، مسدود و مصادره می نماید

اگر هرگونه خسارت، جریمه، مجازات و یا مسئولیت هاي دیگـر ناشـی از نقـص ایـن توافقنامـه      : 13.4
متحمل کاربر شود بازپرداخت و جبران آن تماما برعهده خود کاربر بوده و درگاه پرداخت هیچ گونـه  

نمی شود، عالوه بر این اگر این نقض موجب وارد شدن خسارت به خود درگاه مسئولیتی را عهده دار 
پرداخت شود، کاربر خاصی موظف به جبران خسارت وارده طبق برآوردهایی که در درگاه پرداخـت  

.انجام می گیرد است

استفاده از سرویس درگاه پرداخت براي خرید و فروش کاالهاي غیرمجاز ممنوع است مانند؛: 14.4

o1 .کاالهاي قاچاق
o2.انواع سالح هاي سرد و گرم
o3.اموال غیرمنقول
o4.دخانیات، مواد مخدر، روان گردان، مشروبات الکلی و نوشیدنی هاي غیرمجاز
o5.کارت هاي شرط بندي، قمار و بخت آزمایی
o6.کاالهاي که معامله انها داراي مقررات و قوانین خاص است
o7 .ي مصرف کننده آن در پی داردمعامله کاالهاي که خطر جدي برا
o8. استفاده از فروش وVPNو موارد عبور از فیلترینگ جمهوري اسالمی ایران
o9.کاالهاي که خالف قوانین کپی رایت و حقوق ناشر است
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o10 .کاالهاي که مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نباشد
o11 .معامله کاالهاي که طبق قانون ممنوع و مغایر با آداب اسالمی است.
o12 .ندمعامله کاالهاي که به انجام فعالیت هاي غیر قانونی تشویق می ک
o13 .    کاالهاي که از ارتکاب جرم و یا نقض مقررات کشوري و لشـکري بدسـت آمـده

اند
o14 .هرگونه فعالیت مغایر با نظام بانکی کشور
o15.دریافت وجه به عنوان سرمایه گذاري و پرداخت سود

سیاست هاي مالی درگاه پرداخت-5ماده 

به دلیل سیکل تضمین پرداخت درگاه پرداخت براي خریداران تمام تراکنش هـاي وارد شـده بـه    : 1.5
حساب پذیرنده، در بازه هاي شش ساعتی روز بعد درخواست تسویه حساب ، بـه حسـاب بـانکی بنـام     

.افتتاح کننده حساب کاربري در درگاه پرداخت تسویه خواهد شد

ه در سایت فعالیت می کند باید پس از ارسال کاال و یا خدمات خود کاربري که به عنوان فروشند: 2.5
یدار از طریق اینترنت رسید، مدرك و یا مستنداتی دریافت کند و نزد خود به عنوان مدرك نگه از خر

شـده را بـه   دارد که در صورت اعالم خریدار مبنی بر عدم دریافـت کـاال یـا خـدمات رسـید دریافـت      
گونه مسـئولیت در زمینـه کیفیـت، کمیـت و ارسـال کـاالي ارائـه شـده         ، همچنین هردخریدار ارائه کن

.برعهده فروشنده می باشد

ساعت بعد از دریافت سفارش از طرف خریدار، به سفارشات دریافتی 24پذیرنده باید حداکثر تا : 3.5
.خود رسیدگی کند
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خریـدار بـه درگـاه    یرنده و پرداخت کننده موظف به ارسـال اطالعـات  هنگام استفاده از درگاه پذ: 4.5
پرداخت می باشند، همچنین در صورت عدم ارسـال ایـن اطالعـات بـه درگـاه پرداخـت پذیرنـده مـی         

ه بایست اطالعات دقیق و کامل از پرداخت کننده در اختیار داشـته باشـد تـا در صـورت بـروز هرگونـ      
.مشکل و یا سوء استفاده آن اطالعات را به درگاه پرداخت ارائه دهد

اگر ضرر و زیانی از جانب فروشنده به خریدار و یا بالعکس وارد شود درگاه پرداخت محیطـی را  : 5.5
براي گفتگوي دو طرف فراهم می کند و زیان دهنده موظف به جبـران خسـارت اسـت و در صـورت     

.کان پیگیري قضایی براي دو طرف وجود داردعدم حل اختالف امکان ام

در صورت مشاهده تراکنش و یا فعالیت مشکوکی در حساب کاربر، درگاه پرداخت میتواند وجه : 6.5
مورد نظر را تا زمان تعیین وضعیت و تحویل سفارش مسدود و پس از تعیین وضعیت مبلغ را به حساب 

.کاربر واریز می نماید

هتعهدات پذیرند-6ماده

عالوه بر خرید و فروش محصوالت غیرقانونی، خرید و فروش وجوه نقـد، اوراق بهـادار، کـارت    : 1.6
.هاي هدیه در درگاه پرداخت ممنوع می باشد

استفاده از سایت جهت خرید و فروش غیرمجاز محصوالتی که کپی رایت آنها مجـاز نمـی باشـد    : 2.6
.ربري شخص خاطی مسدود می شودممنوع بوده، و در صورت گزارش و اطالع حساب کا

استفاده از سرویس درگاه پرداخـت در سـایتهایی کـه بـدون مجـوز فـروش فـیلم و سـریال انجـام          : 3.6
میدهند و در سامانه ساماندهی ثبت نشده اند غیرمجاز است و در صورت اطالع  حساب کاربر شـخص  

.خاطی مسدود می شود
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تلفـن ثابـت، آدرس دقیـق پسـتی و کـد      : ت خود اعم ازهنگام ثبت نام کاربر موظف است اطالعا: 4.6
پستی خود را به طور کامل و دقیق ارسال نماید و مسـئولیت ثحـت ایـن اطالعـات برعهـده کـاربر مـی        

.باشد

ممنـوع مـی باشـد و در    درگـاه پرداخـت   استفاده بیش از یک نام کاربري بـراي یـک شـخص در    : 5.6
کـاربران بایـد هرگونـه تغییـر     . مسدود می شوندصورت مشاهده این تخلف همه شناسه هاي آن کاربر 

ایجاد شده در تلفن و آدرس خود را از طریق تیکت اطالع رسانی کنند و در صورت مشاهده اشکال و 
.یا مغایرت در آدرس و تلفن حساب کاربر توقیف خواهد شد

اقـدامی همـه   کاربر حق واگذاري شناسه خود به فرد یا شرکت دیگر را ندارد و در صورت چنین : 6.6
.مسئولیتها و عواقب آن برعهده فرد و یا شرکت ثبت شده در درگاه پرداخت است

در صورتی که کاربري محصوالتی برخالف قوانین سایت با عناوین دیگري به فروش برسـاند در  : 7.6
صورت احراز تخلف عالوه بر مسدودسازي درگاه و اکانت کاربري کلیه مسئولیتهاي تخلـف مربـوط   

.یرنده می باشد و درگاه پرداخت هیچ تعهد و مسئولیتی در این قبال متعهد نمی گرددبه پذ

درگاه پرداخت از طریق روشهاي استاندارد مانند اکثر وب سایتها، به طـور اتوماتیـک زمـانی کـه     : 8.6
سایتی را که از آن می آیید، اطالعـات صـفحاتی از وب سـایت کـه     شما وارد سایت می شوید آدرس 

نموده اید، آي پی آدرس، نوع مرورگر، سیستم عاملی که اسـتفاده مـی کنیـد را دریافـت مـی      مشاهده
کند، که این عمل شناسایی عالیق مشـتریان و افـزایش رضـایتمندي کـاربران از وب سـایت را در پـی       

.خواهد داشت

، درگـاه  )ت هـا از طریق ایمیـل، تیکـ  ( شما از هر طریقی که با درگاه پرداخت ارتباط برقرار کنید : 9.6
پرداخت خالصه اي از این ارتباطـات را در اکانـت شـما نگـه داري مـی کنـد، دلیـل ایـن کـار ارتقـاء           
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سرویس دهی به مشتریان، نگهداري آمار و جلوگیري از کاله برداري و سوء استفاده هاي احتمـالی از  
.کاربران است

ل تیکت براي بخش مربوطه در درگـاه  کاربر می بایست تمام درخواستهاي خود را از طریق ارسا: 10.6
همچنین مواردي که نیازمند بررسی و پیگیري می باشند، الزامـا از طریـق بخـش    . پرداخت مطرح نماید

تیکتینگ پیگیري شوند، در غیر اینص ورت درخواست از طریق؛ ایمیل، تلفن، فکس ترتیـب اثـر داده   
.نخواهد شد

یس تیکت ها را بـراي کـاربران خـود بـه منظـور امکانـات       درگاه پرداخت امکان استفاده از سرو: 11.6
اگـر  : دهی به کاربران و همچنین جلوگیري از سوء استفاده هاي احتمالی قرار می دهد، به عنـوان مثـال  

شما وجهی را پرداخت کنید و در قبال آن کـاال و یـا سرویسـی را دریافـت نکنیـد میتوانیـد در درگـاه        
لف را گزارش دهید که در این صورت محیط گفتگوي دوطرفـه  پرداخت در قسمت تیکت ها این تخ

بین فروشنده و خریدار زیر نظر درگاه پرداخت فراهم می شـود و در راسـتاي حـل مشـکل تـالش مـی       
شود ولی در صورت عدم حل مشکل، درگاه پرداخت سعی می کند تراکنش را لغو کند اما بازگشـت  

راستاي انجـام فعالیـت قـانونی کـاربران خـود و همچنـین       البته اقداماتی در. وجهی را تضمین نمی کند
.جلوگیري از کالهبرداري و سوء استفاده انجام میدهد

عنوان درگاه براساس نام اصلی دامنه  تعیین میگردد و امکان درج کلمات و توضـیحات اضـافی   : 12.6
بـا ارائـه مـدارك مـورد     تنها ... همچنین کلماتی مانند شرکت، موسسه و . در آن امکان پذیر نمی باشد

.نیاز امکان درج در عنوان مقدور می باشد

درگاه پرداخت داراي سیستم پیشرفته مانیتورینگ جهت بررسی فعالیتهاي کاربران مـی باشـد در   : 13.6
اجراي نرم افزار، اسکریپت و یا حتی : صورتی که کاربران اقدام به انجام عملیات هاي خرابکارانه مانند
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متر در مسیر جهت تسـت، بررسـی و یـا هرعنـوانی انجـام دهـد، پـس از مشـاهده عـالوه          یک تغییر پارا
برمسدودسازي کامل دسترسی کاربر و اضافه شدن مشخصات به لیست سیاه اطالعات موجود به همراه 

.آي پی و مشخصات جهت پیگیري قضایی به مراجع ذیصالح ارسال خواهد شد

زمان از کاربر اطالعات تکمیلی در رابطه با فعالیـت، خـدمات   درگاه پرداخت اختیار دارد در هر: 14.6
را درخواسـت نمایـد و پذیرنـده موظـف هسـت      ... سایت، محتوا، امکانات، نحوه فـروش ، مشـتریان و   

سریعا نسبت به اعالم موارد مورد نیاز و شفاف سـازي فعالیـت اقـدام نمایـد در غیـر ایـن صـورت پیـرو         
.موارد تخلف برخورد خواهد شد

درگـاه پرداخـت دسترسـی بـه حسـاب و خـدمات       در صورت نقض این توافقنامه توسط کـاربر،  : 15.6
درگاه پرداخت کاربر را تعلیق و محدود می نماید و با توجه به مورد تخلـف وجـوه مانـده در حسـاب     

نجـام  کاربري را مسدود و در برخورد با متخلف پیرو سیاستها و قوانین قابل قبول طرفین اقدامات الزم ا
.می پذیرد

رفع مسئولیت ها-7ماده 

تمامی موارد مرتبط با کاربران شامل محتواي وب سایت کاربران، نحوه اسـتفاده آنهـا از خـدمات    : 1.7
درگاه پرداخت و اطالعات و داده هاي استفاده شده توسط کاربران و بطـور کـل تمـامی مـواردي کـه      

یـه صـاحب   تویط کاربران اقدام شده باشد به عهده کاربر بوده و هیچ شخص ثالثی حق اقدام قانونی عل
امتیاز درگاه پرداخت آقاي مرتضی صاحب را ندارد و در صورت لزوم اقدام قـانونی تنهـا علیـه کـاربر     

.باید انجام شود

.درگاه پرداخت هیچ گونه وابستگی، نمایندگی و یا ارتباطی با موسسه یا ارگانی ندارد: 2.7
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از کالهبـرداري و سـوء اسـتفاده    تمام سیاست امنیت اطالعات درگاه پرداخت بر مبناي جلوگیري: 3.7
هاي احتمالی برخی افراد تنظیم و تـدوین شـده بـه همـین دلیـل در درگـاه پرداخـت فعالیـت کـاربران          
ارزیابی می شود و درگاه پرداخت هیچ مسئولیتی در قبال ایـن سـوء اسـتفاده هـا و یـا کالهبـرداري هـا        

گـزارش  ) مانند؛ انتقال وجه به فروشنده و عدم دریافت کـاال از فروشـنده   ( دي چنین موارندارد و اگر 
اگر به توافـق  . شد، درگاه پرداخت محیطی را براي گفتگو زیر نظر خود براي دو طرف فراهم می کند

نرسیدند امکان پیگیري از طریق مراجع ذیصالح قانونی وجـود دارد و در صـورت درخواسـت مراجـع     
.دو طرف در اختیار آنها قرار می گیردذیصالح اطالعات

ــت       : 4.7 ــاه پرداخ ــد و درگ ــی باش ــده م ــایت پذیرن ــا س ــرتبط ب ــا م ــول تمام ــتیبانی محص ــدمات پش خ
ePayBank.ir هیچ گونه تعهدي در قبال محصول و یا خدمات دریافت شده پس از تحویل سفارش

.پذیرنده به خریدار را متقبل نمی باشد

رگاه پرداخت تنها شامل کـاال و خـدمات مـی باشـد و سـایر فراینـدها و       سیکل تضمین پرداخت د: 5.7
افـزایش  : پرداخت ها شامل تضمین پرداخت و بازگشت وجه به خریـدار نمـی باشـد، بـه عنـوان مثـال       

، مسدولیت پرداخت هاي ذکر شـده تمامـا  بـه    ....اعتبار در سایت پذیرنده، کمک به سایت پذیرنده و 
.یت پذیرنده می باشدعهده پرداخت کننده و سا

در صورتی که پذیرنده محصوالتی برخالف قوانین سایت یا عناوین دیگري به فروش برسـاند در  : 6.7
صورت احراز تخلف کلیه مسئولیتهاي تخلف مربوط به پذیرنده می باشد و درگاه پرداخت هیچ تعهـد  

.و مسئولیتی در این قبال متعهد نمی گردد

ساعت پس از پرداخت خود میتوانـد اقـدام   48ریدار کاال و محصول تنها تا پرداخت کننده و یا خ: 7.7
به اعالم عدم تحویل محصول از سوي پذیرنده نماید، که در این صورت پـس از اعـالم خریـدار مبلـغ     
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همچنـین  . پرداختی در حساب پذیرنده تا مشخص شدن وضعیت و تحویل سفارش مسـدود مـی گـردد   
.تی مورد پذیرش است که براساس ارایه مستندات باشدتمام ادعاهاي دو طرف در صور

در هر خرید خریدار باید به این نکته توجه داشته باشد که خرید خود را از فرد و یا سایتهاي معتبر : 8.7
و شناخته شده انجام دهد و کامال از سیاست این سایتها آگاهی داشته باشد و آن را مطالعه کرده باشـد،  

ر شکایتی را مطرح کند و مربوطبه مـوارد ذکـر دشـه در سیاسـت آن سـایت باشـد       در غیر این صورتاگ
.درگاه پرداخت اجازه تعلیق انداختن وجه را ندارد

در صورتی که خریدار شـکایت خـود را زمـانی اعـالم نمایـد کـه وجـه مـورد معاملـه از حسـاب           : 9.7
نده می باشد و درگاه پراخت فروشنده خارج شده باشد مسئولیت بازگشت وجه خریدار بر عهده فروش

ePayBank.ir درگـاه پرداخـت   بـا ایـن حـال تـالش     . هیچ مسئولیتی در قبال بازگشت وجه را نـدارد
.رضایت و تضمین خرید مشتري می باشد

در صورتی که شخصی از اطالعات بانکی فرد دیگري پرداختی توسـط درگـاه پرداخـت انجـام     : 10.7
بـه عهـده دارنـده کـارت مـی باشـد و درگـاه پرداخـت هـیچ          دهد، کلیه مسئولیتهاي این سوء اسـتفاده 

مسئولیتی مبنی بر ارائه اطالعات نداشته و تنها در صورت وجـود اطالعـات پرداخـت کننـده همکـاري      
.هاي الزم را با مراجع ذیصالح انجام خواهد داد

دد و کلیـه  کلیه ارتباطات با کاربران از طریـق پسـت الکترونیـک و تلفـن همـراه انجـام مـی گـر        : 11.7
به پست الکترونیک تنها جنبه اطالع رسانی دارد و شما می بایست بـا ورود  ... اطالعیه ها، شکایت ها و 

.به پنل کاربري خود و ارسال تیکت نسبت به پاسخگویی به آن اقدام نمایید
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تسویه حسابنحوه –8ماده 

لی موافـق پذیرنـده را کـه بـه     درگاه پرداخت متعهد است وجه حاصل از انجـام تـراکنش هـاي مـا    : 18
و از طریق شبکه اینترنت به ) و به سایت پذیرنده ( صورت الکترونیکی از سوي پایانه مجازي فروشنده 

سامانه پرداخت شرکت منتقل و ثبت می گـردد را پـس از انجـام تـراکنش و درخواسـت الکترونیکـی       
.از بانکهاي کشور واریز نمایدحسابهاي متصل و تایید شده پذیرنده نزد یکی/ واریز به حساب 

تراکنش مالی موفق به تراکنشی اطالق می گردد که طی آن خرید قطعی انجام گرفتـه و کـد   : 1تبصره 
مبنی بر تراکنش مالی موفق از طریق وب سایت پذیرنده دریافت شده ) پیگیري یا تراکنش ( رهگیري 

.باشد

.ساعت می باشد24دقیقه الی 5ارسالی زمان تایید هر یک از درخواستهاي تسویه: 2بصره ت

اگر درگاه پرداخت تحت هر عنوان اشتباها یا من غیر حـق وجـوه یـا ارقـامی بـه حسـاب پذیرنـده        : 2.8
بـا همـاهنگی   منظور کند و یا در محاسبه هر نوع اشتباهی نماید، در هر موقع مجاز و مختـار اسـت کـه    

.برگشت وجوه از حساب پذیرنده اقدام نمایددر رفع اشتباه و ) موفقت ذیحساب ( پذیرنده  

فسخ قرارداد-9ماده 

هر یک از طرفین این قرارداد مجازند در صورت عدم رعایت مفـاد ایـن قـرارداد از سـوي طـرف      : 1.9
دیگر مراتب آن را به طور کتبی به طرف مقابل اعالم نمایند و چنانچه ظرف یک مـاه از تـاریخ اعـالم    

مقابل دست نیافتند نسبت به فسخ قرارداد و قطع ارتبـاط بـا طـرف مقابـل اقـدام      کتبی به توافق با طرف 
.نمایند
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مهر و امضاي پذیرندهePayBank.irمهر و امضاي درگاه پرداخت 
١٤

اختالفاتحل –10ماده 

3.7مطابق بند 

نشانی طرفین-11ماده 

نشانی طرفین قرارداد به ترتیب مندرج در ابتداي این قرارداد می باشد و هرگونه مکاتبات با نشانی هاي 
و قانونی است، طرفین موظفند در صـورت تغییـر نشـانی مراتـب را ظـرف      ابالغ رسمیمنزلهمذکور به 

.یک هفته به اطالع طرف دیگر برسانند

دعواي دارندگان کارت-12ماده 

رسیدگی به هرگونه دعاوي دارندگان کارت نسبت به اعتبـار تراکنشـهاي مـالی ثبـت شـده در سـامانه       
خدمات خریداري شده و یـا مبلـغ پردخـت    در مورد کاال و ePayBank.irپرداخت درگاه پرداخت 

.شده برعهده پذیرنده بوده و در این زمینه هیچ مسئولیتی متوجه درگاه پرداخت نمی باشد

نسخ قرارداد-13ماده 

نسخه که پس از امضاي طرفین هردو داراي حکم واحـد قـانونی بـوده،    2ماده و در 13این قرارداد در 
.تنظیم و مبادله شده و از سوي طرفین قرارداد الزم االجراء می باشد


