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تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.

چارچوب فعالیت و نظارت بر وب سایت های متمرکزکننده پرداخت
کسب و کارهای اینترنتی

ماده  1تعاریف
 3-3متمرکز کننده پرداخت کسب و کارهای اینترنتی
شخص حقوقي که رابط بين فرو شنده و خريدار اينترنتي مي با شد و خدمت تمرکز پرداخت ها از خريداران به فرو شندگان را در
چارچوب قواعد ،ضوابط و مقررات جاری کشور و اين سند ارايه مينمايد .اين ارايه خدمت ،مستقل از نوع پرداخت است به طوری
که شااامل پرداخت های اينترنتي و پرداخت در محل ) 1(CoDمي باشااد .مجوز فعاليت متمرکز کننده پرداخت کسااب و کارهای
اينترنتي که در اين سند به اخت صار «متمرکزکننده» ناميده مي شود ،تو سط بانک مرکزی ج.ا.ا صادر و به مرکز تو سعه تجارت
الکترونيکي اعالم مي شود .اين مجوز قابل واگذاری به غير نمي باشد.
 2-3ارائه دهنده خدمات پرداخت ()PSP
شخ صيتي حقوقي که با دريافت مجوز از بانک مرکزی در چارچوب مقررات و د ستورالعملهای مربوطه ،اقدام به ارائه خدمات
پرداخت مينمايد.
 1-3فروشنده
ک سب وکار اينترنتي با فعاليت مجاز و دارای شنا سه 2يا نماد اعتماد الکترونيکي که به خريداران اينترنتي کاال يا خدمات ارائه
مي کند و وجه مرتبط با فروش کاال يا ارائه خدمات را از طريق متمرکز کننده يا به صورت  CoDاز خريداران دريافت مينمايد.
فروشنده مجاز است با رعايت الزامات تعيين شده از خدمات بيش از يک متمرکزکننده دارای نماد بهرهمند گردد.
 4-3دستگاه های نظارتی:
دسااتهاه های نظارتي شااامل مرکز توسااعه تجارت الکترونيکي ،کميته تعيين مصاااديق محتوای مجرمانه ،معاونت فضااای مجازی
دادستاني کل کشور ،ناجا ،واجا ،بانک مرکزی ميباشند.
ماده  2متمرکز کننده موظف است:
 1-2از اشااتراگ گذاری و يا واگذاری مجوز فعاليت دريافتي وموضااوع ماده  )1و درگاه پرداخت اينترنتي خود به غير اجتناب
نمايد.
 2-2تنها با ک سب و کارهای دارای شنا سه و يا نماد اعتماد الکترونيکي از مرکز تو سعه تجارت الکترونيکي قرارداد منعقد و
خدمات پرداخت ارائه نمايد و در قرارداد مذکور مفاد مندرج در اين سند لحاظ گردد.
 3-2صحت اين شناسه و تطابق آن با اطالعات فروشهاه را از طريق استعالم از مرکز توسعه تجارت الکترونيکي احراز نمايند.

Cash on Delivery
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2شماره شناسهای از سامانه نماد اعتماد الکترونيکي است که پس از رعايت موازين اين سند توسط مرکز توسعه تجارت الکترونيکي به فروشنده اختصاص داده
مي شود.

صفحه  2از 6
تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.
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 4-2خدمات درگاه پرداختي اينترنتي را صااارفا به نام دامنه ای ارائه نمايد که نماد اعتماد الکترونيکي يا شاااناساااه به آن
اختصاص يافته است.
 5-2کليه وجوه ورودی را به يک ح ساب بانکي م شخص واريز کرده و اطالعات ح ساب مورد نظر را به ارايه دهنده خدمات
پرداخت ارائه نمايد.
 6-2نسبت به صحت سنجي اطالعات شبای اعالم شده توسط هر فروشنده با استعالم از بانک مرکزی اطمينان حاصل نمايد.
رويه انجام صحت سنجي توسط بانک مرکزی وموضوع ماده  )7مشخص خواهد شد.
 7-2با تبعيت از بانک مرکزی وموضوع ماده  ،) 7نظارتهای الزم در خ صوص اعمال محدوديتهای مبتني بر سطوح اظهار شده
توسط فروشنده وموضوع ماده  ) 5را بر اساس رويه يکپارچه اعالمي از سوی شاپرگ انجام دهد.
 8-2بر فعاليت فرو شندگان از حيث اقدامات غيرقانوني يا نقض مفاد اين سند نظارت م ستمر نمايد .در صورت اثبات انجام
مبادالت مالي غيرمجاز يا ساير موارد نقض مقررات و ضوابط موجود توسط فروشنده يا عدم اطالع رساني جرم يا تخلف
واقع شااده به نهادهای قضااايي و نظارتي ذيربط ،متمرکزکننده به واسااطه عدم انجام تکاليف نظارتي خود ،مساالول
پا سخهويي به نهادهای مذکور بوده و چنانچه جرمي در اين رابطه واقع شود ،اين ق صور ميتواند به منزله قرينهای بر
معاونت متمرکزکننده در جرم ارتکابي تلقي شود .ضمنا چنانچه خ سارتي در اثر انجام مبادالت مالي غيرمجاز و ساير
ا شکال نقض مقررات و ضوابط اين سند به خريدار و يا ا شخاص ديهر وارد شود ،متمرکزکننده ن سبت به جبران اين
خسارت مسلوليت تضامني دارد.
 9-2مطابق با ضااوابط نظارت بر کسااب و کارهای اينترنتي ،بر فروشاانده های طرف قرارداد خود ،نظارت کند و گزارش موارد
تخلف و شکايات مشاهده شده را به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي و نهادهای قضايي و نظارتي ارائه نمايد.
 11-2به محض اطالع از فعاليت مجرمانه يا غيرقانوني فروشنده بالفاصله خدمات خود را به وی متوقف نمايد و مراتب را فورا
به اطالع مرجع انتظامي ذيربط رسانده تا از مقام قضايي ذيصالح کسب تکليف نمايد.
تبصره  :1متمرکزکنندگان اجازه اخذ هيچگونه تصوير و يا اسکن مدارگ از فروشندگان و يا خريداران را ندارد.
ماده  3ارائه دهنده خدمات پرداخت ( )PSPموظف است:
 1-3صرفا به متمرکزکنندگاني خدمات ارائه دهد که از مرکز تو سعه تجارت الکترونيکي نماد اعتماد الکترونيکي بدين منظور
دريافت کرده با شند و در اين را ستا و ضعيت نماد اعتماد الکترونيکي را از طريق وب سرويس مو ضوع ماده  5به منظور
ارائه خدمات پرداخت پيوسته کنترل نمايد .اين خدمات صرفا به نام دامنه ای ارائه شود که نماد اعتماد الکترونيکي را به
جهت فعاليت به عنوان متمرکزکننده دريافت کرده است.
 2-3در قرارداد خود با متمرکزکننده مفاد مندرج در اين سند را لحاظ نمايد.
 3-3نسبت به صحت اطالعات شبای اعالم شده توسط هر متمرکز کننده از طريق بانک مرکزی اطمينان حاصل نمايد.
 4-3با تبعيت از موارد مندرج در ماده  ،7نظارتهای الزم در خ صوص اعمال محدوديتهای مبتني بر سطح اظهار شده تو سط
متمرکزکننده را بر اساس رويه يکپارچه اعالمي از سوی شاپرگ انجام دهد.
صفحه  1از 6
تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.
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 5-3بر فعاليت متمرکزکننده از حيث اقدامات غيرقانوني يا نقض مفاد اين سند نظارت نمايد .در صورت اثبات انجام مبادالت
مالي غيرمجاز يا ساير موارد نقض مقررات و ضوابط موجود توسط متمرکزکننده يا عدم اطالع رساني جرم يا تخلف واقع
شااده به نهادهای نظارتي ذيربط ،ارائه دهنده خدمات پرداخت به واسااطه عدم انجام تکاليف نظارتي خود ،مساالول
پا سخهويي به نهادهای نظارتي بوده و چنانچه جرمي در اين رابطه واقع شود ،اين ق صور حداقل به منزله قرينهای بر
معاونت وی در جرم ارتکابي تلقي مي شود .ضمنا چنانچه خ سارتي در اثر انجام مبادالت مالي غيرمجاز و ساير ا شکال
نقض مقررات و ضوابط موجود به خريدار و يا ا شخاص ديهر وارد شود ،ارائه دهنده خدمات پرداخت ،ن سبت به جبران
اين خسارت مسلوليت تضامني با متمرکزکننده دارد.
 6-3به محض اطالع از فعاليت مجرمانه يا غيرقانوني متمرکزکننده ،بالفاصااله خدمات خود را به وی متوقف نمايد و مراتب را
فورا به اطالع مرجع انتظامي ذيربط رسانده تا از مقام قضايي ذيصالح کسب تکليف نمايد.
ماده  4فروشنده موظف است:
 1-4از طريق متمرکزکننده و يا مراجعه به سااامانه مرکز توسااعه تجارت الکترونيکي ،برای دريافت شااناسااه اقدام کند .اين
شناسه قابل واگذاری به غير نبوده و واگذاری آن به سايرين تخلف محسوب مي شود.
 2-4از اشتراگ گذاری درگاه پرداختي اختصاص يافته به وی خودداری نمايد.
 3-4بر اساس مفاد مندرج در قانون تجارت الکترونيکي کشور ،نسبت به ارائه اطالعات کافي در خصوص کاال يا خدمت مورد
عرضه و نحوهی پشتيباني پس از فروش و رسيدگي به شکايات به گونهای اقدام نمايد که در صورت لزوم ،از مراجع قضايي
قابل پيهيری باشد.
 4-4کد "ثبت شکايات" دريافتي از سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونيکي را در متاتگ وب سايت خود قرار دهد.
ماده  5مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است:
 1-5صرفا به متمرکزکنندگاني نماد اعتماد الکترونيکي اعطا نمايد که مجوز فعاليت به همين منظور از بانک مرکزی دريافت
کردهاند.
 2-5صرفا به فروشندگاني که قانوني بودن کسب و کار آنها مطابق با دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونيکي احراز شده
است ،شناسه يا نماد اعتماد الکترونيکي اعطا نمايد.
 3-5هويت ،صالحيت فروشنده و مالکيت نام دامنه را احراز کند.
 4-5وب ساارويس وضااعيت نماد اعتماد الکترونيکي را که فعال يا عدم فعال بودن آن را در هر لحظه مشااخص مي کند برای
تمامي ارائه دهندگان خدمات پرداخت و تحويل به متمرکزکنندگان فراهم کند.

صفحه  4از 6
تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.
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 5-5به فروشندگان مراجعه کننده به متمرکزکننده بر اساس صالحيتهای فردی ،نوع کسب و کار و سطح فعاليت آنها که با
شاخص سقف مبلغ تراکنش ماهانه واعمال شده توسط بانک مرکزی) مشخص مي شود ،شناسهای اعطا نمايد که امکان
صحتسنجي آن برای متمرکزکننده وجود داشته باشد .به اين ترتيب سه سطح فعاليت برای آنها تعريف خواهد شد:
سطح اول فعالیت :پايين ترين ساطح و معادل 61ميليون ريال ساقف تراکنش ماهانه فروشانده مي باشاد که در آن
اطالعات هويتي ثبت شده از فرو شنده ،از طريق ات صال وب سرويس با سامانه های سازمان ثبت احوال ک شور و اداره کل
ثبت شرکتها صحت سنجي خواهد شد .عالوه بر آن تعلق شماره تلفن ثابت و تلفن همراه دائمي ثبت شده به فروشنده نيز
صحت سنجي خواهد شد.
سطح دوم فعالیت :سطحي است معادل 121ميليون ريال سقف تراکنش اظهار شده از سوی فروشنده که در آن عالوه
بر احراز هويت اشاره شده در سطح اول ،تعلق تلفن همراه دائمي و آدرس فيزيکي ارائه شده از سوی فروشنده و صالحيت

فردی از پليس نظارت بر اماکن عمومي ناجا نيز ،استعالم و صحت سنجي ميشود.
سطح سوم فعالیت :در اين سطح از فعاليت ،برای فروشندگان دارای سقف تراکنش باالتر از  121ميليون ريال عالوه بر
احراز هويت اشاره شده در سطح اول و دوم ،فروشنده موظف به ارائه تعهدنامه تکميل شده به همراه گواهي امضای تصديق
شده در دفاتر ا سناد ر سمي خواهد بود .همچنين احراز صالحيت فردی از طريق پليس نظارت بر اماکن عمومي ناجا نيز
استعالم خواهد شد.
جدول سطوح فعالیت فروشندگان

سطوح احراز

سقف تراکنش

هویت

ماهانه

اول

 61ميليون ريال

صحت سنجي تلفن ثابت و همراه دائمي

دوم

 121ميليون ريال

صحت سنجي تلفن ثابت ،همراه دائمي و صحت سنجي آدرس فيزيکي و استعالم صالحيت
فردی از پليس نظارت بر اماکن عمومي ناجا

سوم

باالتر از 121
ميليون ريال

صحت سنجي تلفن ثابت ،همراه دائمي ،صحت سنجي آدرس فيزيکي ،دريافت تعهدنامه تصديق
امضا شده دردفاتر رسمي و استعالم صالحيت فردی از پليس نظارت بر اماکن عمومي ناجا

ماده 6

نوع احراز هویت

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) موظف است:
 1-6نسبت به پاسخهويي برخط به استعالمات مرکز توسعه تجارت الکترونيکي در خصوص مالکيت تلفن همراه دائمي و ثابت
وبند  5-5ماده  5اين سند) اقدام نماييد.

ماده 7

بانک مرکزی موظف است:
 1-7حسب مورد ،امکانات مورد نياز جهت احراز تعلق شبا به متمرکزکننده يا فروشنده را فراهم نمايد.

صفحه  1از 6
تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.
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 2-7ن سبت به اعطای مجوز فعاليت ،تعيين ساز و کار نظارت بر فعاليتهای مالي ،عمليات بانکي و اعمال محدوديت در سقف
تبادالت مالي و رويههای تسهيم وجوه متمرکزکنندگان اقدام و اطالعرساني نمايد.
 3-7محدوديت سطح تراکنش ماهانه را برای فروشنده بر اساس سطوح مطرح شده در ماده  5اعمال نمايد.
 4-7نسبت به تجميع اطالعات تراکنشهای مالي کليه متمرکزکنندگان ونظير شناسه فروشنده ،مبلغ ،تاريخ و زمان و شماره
شبا مبدا و مقصد) نزد واحد اطالعات مالي وزارت اقتصاد و دارايي و )FIUاقدام نمايد.
 5-7امکانات الزم جهت پاسخهويي برخط به استعالمات قضايي و انتظامي طبق قوانين و مقررات مربوطه فراهم نمايد.
 6-7د ستورالعمل اجرايي فعاليت و نظارت بر ارايه دهندگان خدمات پرداخت را متنا سب با وظايفي که در اين سند منظور
شده است به روزرساني نمايد.
ماده 8

نظارت و رسیدگی به تخلفات:
 1-8متمرکزکننده و فرو شنده در صورت نقض قوانين و مفاد مندرج در اين سند ،متخلف مح سوب مي شود و مرکز تو سعه
تجارت الکترونيکي در مرتبه اول از طريق تذکر ،در مرتبه دوم اخطار کتبي و در مرتبه سااوم نساابت به تعليق و يا ابطال
نماد اعتماد الکترونيکي يا شااناسااه مطابق با دسااتورالعمل اعطای نماد اقدام نمايد و مراتب را به نهادهای نظارتي اعالم
نمايد .در صورت ابطال نماد ،موارد جهت لغو مجوز فعاليت به بانک مرکزی اعالم خواهد شد.
 2-8چنانچه از سااوی نهادهای نظارتي تخلفاتي از متمرکزکنندگان يا فروشااندگان به مرکز اعالم شااود آن مرکز نساابت به
برر سي مو ضوع و ح سب مورد ن سبت به اخطار ،تعليق و يا ابطال نماد اعتماد الکترونيکي يا شنا سه اقدام نمايد .در اين
خ صوص د ستهاه های نظارتي مي توانند گزارش تخلفات مربوط به مترکزکننده ها و فرو شندگان تحت پو شش آنها به
طريق مقتضي در اختيار مرکز توسعه تجارت الکترونيکي قرار دهند تا اقدام متناسب بعمل آيد.

صفحه  6از 6
تمامي حقوق اين اثر متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بوده و هرگونه استفاده از اين اثر منوط به کسب مجوز از صاحب اثر ميباشد.

