
از  امنیت و جلوگیري  ارائه خدمات بهتر، حفظ  این شرکت، جهت  از حضور شما در شبکه پذیرندگي  افتخار  ابراز  ضمن 

هرگونه سوءاستفاده احتمالي، موارد ذیل را به استحضار مي رساند: 

1- حسب دستورالعمل بانک مرکزي ج.ا.ا و شرکت الکترونیکي پرداخت کارت )شاپرک(، رعایت تمامي موارد مندرج در »قرارداد عضویت 

در شبکه پذیرندگي« شرکت کارت اعتباري ایران کیش )سهامي عام(، توسط جنابعالي حین استفاده از دستگاه هاي کارتخوان الزامي است، 

لذا پس از ابالغ و درج مفاد »قرارداد عضویت در شبکه پذیرندگي« در وب سایت رسمي شرکت به نشاني www.kiccc.com،  رعایت 

تمامي موارد مندرج در آن الزم االتباع و الزم االجرا مي باشد.

2- توجه داشته باشید که شرکت شاپرک هیچ نماینده یا کارشناسي براي تعویض، تعمیر یا جمع آوري پایانه هاي فروش به واحدهاي 

صنفي و پذیرندگان اعزام نمی کند.

3- حسب اعالم بانک مرکزي ج.ا.ا. الزامی است که جهت حفظ حریم دارنده کارت، کشیدن کارت و ورود رمز توسط دارنده کارت انجام 

گیرد )رمز از وی پرسیده نشود( و ادامه عملیات مربوط به خرید از قبیل ثبت مبلغ، اخذ رسید و گرفتن موجودي را شخصا انجام دهید. 

در ضمن الزامی است پایانه در محلی قرار گیرد که دارنده کارت بتواند به راحتی و با حداکثر پوشش ممکن رمز خود را وارد و از مبلغ 

خرید اطمینان حاصل کند. بدیهی است که صفحه کلید دستگاه کارتخوان نباید توسط دوربین های فروش مانیتور شود.

قرار  فروشگاه  صاحب  اختیار  در  را  فروش  پایانه  که  ایران کیش  نمایندگان شرکت  تنها   -4

داده اند، مجاز به بازدید و در صورت نیاز تنظیم و رفع عیب این دستگاه ها هستند بنابراین 

از در اختیار گذاشتن دستگاه به کساني که خود را کارشناس شاپرک یا بانک مرکزي یا بانک 

مربوط به حساب معرفي مي کنند خودداري فرمایید.

باید کارت  از دستگاه کارتخوان  استفاده  از هرگونه دسترسي و  پیش  نمایندگان شرکت   -5

شناسایي خود را )مطابق با تصویر( ارایه نمایند. 

6- به منظور حصول اطمینان از هویت نیروی پشتیبان مراجعه کننده، می توانید با شماره 85949-021 تماس گرفته یا به وب سایت 

شرکت مراجعه نمایید و با اعالم کد شناسایی ایشان از عضویت وی در شرکت کارت اعتباري ایران کیش اطمینان حاصل نمایید.

7- براي رفع اشکاالت دستگاه کارتخوان نیازي به استفاده از کارت، شماره کارت، رمز اول و دوم کارت و نظایر آن نیست، لذا از ارایه 

هرگونه اطالعات مالي و بانکي خود به نیروي پشتیبان اجتناب نمایید.

8- پشتیباني دستگاه هاي کارتخوان، معرفي طرح ها و موارد امنیتي دستگاه ها فقط از طریق نیروهاي پشتیبان شرکت ایران کیش، سایت 

شرکت و ارسال پیامک به اطالع پذیرندگان محترم مي رسد. توجه داشته باشید که شماره پیامک 3000333 تنها شماره متعلق و مورد 

تایید شرکت جهت ارتباط و اطالع رسانی می باشد.

9- ریزتراکنش هاي شاپرکي بر مبناي کارت و پایانه فروش در سایت شرکت، قسمت خدمات )سامانه نمایش تراکنش هاي شاپرکي( 

قابل مشاهده و دریافت مي باشد.

ايران كيش (سهامي عام) ي  اعتبار ان شركت كارت  كارتخو يرنده محترم  پذ



10- الزم به یادآوری است که دریافت رسید »تراکنش موفق« از پایانه فروش به معنای انجام تراکنش بوده و پرداخت وجه آن به پذیرنده 

تضمین می گردد. از سوی دیگر، دریافت رسید »تراکنش ناموفق« از پایانه فروش به معنای عدم انجام تراکنش بوده و چنانچه پول از حساب 

دارنده کارت کسر شده باشد، عودت مبلغ کسر شده به دارنده کارت تضمین شده است.)نکته: برای هر تراکنش اعم از موفق یا نا موفق، 

دو رسید چاپ می شود.(

11- جهت اطالع از طرح های تشویقی شرکت و چگونگی کسب امتیاز، به وب سایت شرکت مراجعه نمایید.

12- جهت اطالع از مقررات و فرایند تغییر شماره حساب متصل به پایانه فروش خود، بخش »فرایند ها« در وب سایت شرکت را مطالعه فرمایید. 

همچنین خاطر نشان می شود که حسب مقررات و الزامات شاپرک:

13- پذیرنده موظف است برای خریدهای با مبالغ باال نسبت به شناسایی هویت دارنده کارت و تطبیق آن با استفاده کننده از کارت اقدام 

نماید.

14- پذیرنده موظف است صرفا برای انجام خدمات مجاز که حقیقتا انجام می شود از پایانه فروش استفاده نماید و از انجام هر گونه 

معامله صوری یا شبیه سازی از طریق پایانه فروش خودداری کند.

15- پذیرنده موظف است در زمان دریافت پایانه فروش و پس از آن به طور دوره ای یا در موارد خاص، نسبت به تغییر »رمز ورود به 

منوهای پایانه« اقدام نماید و قاعدتا مسئولیت عواقب عدم تغییر رمز بر عهده ایشان خواهد بود.

16- پذیرنده موظف است از دریافت مبلغ اضافی از دارنده کارت بابت پرداخت وجه از طریق پایانه فروش خودداری نماید.

17- پذیرنده موظف است آموزش های الزم را به کارکنان خود که به پایانه های فروش دسترسی دارند ارائه نماید و متعهد است ضمن 

نظارت کافی بر عملکرد ایشان مسئولیت هر گونه سو استفاده احتمالی از پایانه فروش توسط کارکنان تحت مدیریت خود را بپذیرد.

18- الزامی است پذیرنده از اصالت رسید تراکنش خرید از پایانه خود اطمینان حاصل نماید، به عبارت دیگر، اطمینان حاصل شود که رسید 

از پایانه فروش و در همان زمان دریافت شده است.

19- جهت جلوگیری از اعمال مجرمانه، خواهشمند است در صورت مشاهده موارد مشکوک و مواردی که اعمال مجرمانه در آنها محرز 

است، بالفاصله به مرکز تماس شرکت اطالع رسانی فرمایید.

20- الزم است هر گونه تغییر در مشخصات خود اعم از تغییرآدرس، تغییر صنف و تغییرات مندرج در روزنامه رسمی )پذیرندگان حقوقی( 

را  به مرکز تماس شرکت اعالم فرمایید.

                                                                                                                                                      با سپاس

شرکت کارت اعتباري ایران کیش)سهامی عام(

پذیرنده محترم با ارسال سریال مندرج در باالی صفحه به شماره 3000333 در قرعه کشی شرکت ایران کیش شرکت نمایید. لطفا متن پیامک  را به شکل کد پایانه- سریال فرم  

ارسال نمایید. الزم به ذکر است ارایه این فرم )با سریال( جهت دریافت جایزه الزامی است.
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