بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
اداره نظامهاي پرداخت

ضوابط فعاليت مؤسسات اعتباري و
راهبران کيف الکترونيک پول در نظام پرداخت کشور

ويرايش پنجم
تابستان 9911

مقدمه
نظر به توسعه فضاي کسب وکار و شناسايي نيازهاي جديد در حوزه پرداخت ،نهادهاي جديد که در الزامات فعاليت
مؤسسات اعتباري و راهبران کيف الکترونيک پول در نظام پرداخت کشور ،راهبران کيف الکترونيک پول ناميده ميشوند،
به منظور تسهيل پرداختهاي بسيار خرد (پرداخت ريز) و برونخط ظهور کردهاند .بر اين اساس مؤسسات اعتباري
ميتوانند «کيف الکترونيک پول» مبتني بر حساب را صادر نموده و برخي از خدمات پرداخت را از طريق انعقاد قرارداد با
راهبران «کيف الکترونيک پول» و انجام تراکنشهاي برونخط در شبکه پرداخت کشور ،ميسر سازند .به استناد بند الف
ماده يک تصويب نامه شماره / 70870ت  45 4مورخ  730/8/ 4هيأت وزيران و بند ب ماده  7قانون پولي و بانکي
کشور و به منظور توسعه شبکه پرداخت و ساماندهي و پشتيباني از خريدهاي با مبالغ بسيار خرد (پرداخت ريز) ،خدمات
مربوط به کيف پول با تعاريف و شرايط مندرج در الزامات حاضر به رسميت شناخته شده و صالحيت متقاضي راهبري
کيف الکترونيکي پول بر مبناي آن مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت .دامنه کاربرد اين سند شامل مواردي است که از
طريق کيفهاي الکترونيک پول فراگير برخط تراکنشهاي درون و برون شبکه را مطابق با تعاريف مندرج در آن ،پذيرش
و پردازش ميشود« .کيف الکترونيک پول» مبتني بر حلقه بسته ،در دامنه اين ضوابط قرار ندارند .موضوع فعاليت راهبر
«کيف الکترونيک» پول صرفاً ارايه خدمات پرداخت از طريق «کيف الکترونيک پول» و ساير موارد مرتبط با آن است.

 فصل اول :تعاريف و اصطالحات 

ماده  : 9معني واژهها و عبارات به کار رفته در اين مستند ،اختصاراً به شرح زير است:
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ضوابط  :ضوابط فعاليت مؤسسات اعتباري و راهبران کيف الکترونيک پول در نظام پرداخت کشور.
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بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران.

 -9-9اداره نظامهاي پرداخت :اداره نظامهاي پرداخت «بانک مرکزي».
 -4-9مؤسسه اعتباري :بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي که به موجب قانون و يا مجوز «بانک مرکزي» تأسيس شده
و تحت نظارت آن قرار دارد.
 -5-9شبکه الکترونيکي پرداخت کشور :مجموعه استانداردها ،مقررات ،رويهها ،نرمافزارها و سختافزارها که بسترهاي
الزم را به منظور تبادل اطالعات ،تهاتر و تسويهي پولي تراکنشها را فراهم ميسازد.
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 -6-9راهبرکيف الکترونيک پول :شخص حقوقي است که مطابق اين «ضوابط» و براساس قرارداد منعقده با «مؤسسه
اعتباري» و با موافقت «بانک مرکزي» با «مؤسسه اعتباري» در حوزه ارائه خدمات صدور و پذيرندگي «کيف
الکترونيک پول» که در بند (  )3-تعريف شده است ،فعاليت مينمايد .در اين «ضوابط»« ،راهبر کيف
الکترونيک پول» به اختصار «راهبر» ناميده ميشود.
 -7-9مؤسسه اعتباري عامل« :مؤسسه اعتباري» طرف قرارداد «راهبر» ميباشد.
 -8-9کيف الکترونيک پول :ابزاري است که توسط «مؤسسه اعتباري» صادر ميشود و امکان پرداخت وجه از دارنده
آن به پذيرنده را فراهم ميسازد .در اين «ضوابط»« ،کيف الکترونيک پول» اختصاراً «کيف» ناميده ميشود.
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شناسه کيف :شناسهاي يکتا و بيست و شش رقمي است که به هر «کيف» صادر شده اختصاص داده ميشود.
اين شناسه با استفاده از اقالم اطالعاتي شماره اختصاصي «مؤسسه اعتباري عامل» (شش رقم) ،ارقام رزرو
(چهار رقم) ،شماره اختصاصي «راهبر» (سه رقم) و سريال (سيزده رقم) ايجاد ميگردد.

 -91-9انواع «کيف»:

به لحاظ برقراري ارتباط فني «کيف الکترونيک پول» با «راهبر»« ،کيف» به دو صورت تعريف ميگردد:
 .9-91-9کيف برونخط :9ابزاري است که اطالعات ارزش ريالي موجودي دارنده ابزار را ذخيره مينمايد .براي
دارنده آن امکان انجام تراکنش بدون نياز به ارتباط برخط با «راهبر» را فراهم ميکند.
 .2-91-9کيف برخط :ابزاري است که اطالعات «شناسه کيف» را نگهداري مينمايد .دارنده آن براي انجام تراکنش
نيازمند برقراري ارتباط برخط با «راهبر» است .انجام تراکنش بدون ارتباط با «شبکه الکترونيکي
پرداخت کشور» امکان پذير است.
 -99-9کيف فراگير  :نوعي از «کيف» است که توسط يک شخص حقوقي صادر شده و توسط شخص ديگري (غير از
صادرکننده آن) پذيرش ميشود.
 -92-9کيف غيرفراگير(حلقه بسته) :7نوعي از «کيف» است که توسط يک شخص صادر شده و صرفاً توسط صادرکننده
آن پذيرش ميشود .صادرکننده و پذيرنده اين نوع «کيف» يکسان بوده و صرفاً در حوزه فعاليت آن شخص
قابل استفاده است.
 -99-9کيف تجاري :نوعي از «کيف» است که امکان دريافت وجوه ناشي از فروش خدمات يا کاالي خود را در اختيار
پذيره/دارنده آن قرار ميدهد.
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 -94-9کيف شخصي :نوعي از «کيف» است که پس از احراز هويت متقاضي آن (شخص حقيقي) در اختيار وي
قرار گرفته و با استفاده از آن امکان دريافت خدمات تعيين شده در اين «ضوابط» امکان پذير است.
 -95-9دارنده کيف شخصي :شخص حقيقي که در چارچوب اين «ضوابط» «کيف شخصي» در اختيار وي قرار ميگيرد.
 -96-9دارنده کيف تجاري (پذيرنده کيف شخصي) :شخص حقيقي/حقوقي است که به واسطه انعقاد قرارداد با «راهبر»،
مبلغ حاصل از فروش کاال يا خدمت خود را از «دارنده کيف شخصي» دريافت و در «کيف تجاري» خود ذخيره
مينمايد.
 -97-9حساب واسط :حسابي نزد «مؤسسه اعتباري عامل» است که وجوه ريالي «کيف تجاري» و «کيف شخصي» در
آن نگهداري و صرفاً به منظور پشتيباني و اجراي تراکنشهاي «کيف الکترونيک پول» در سرفصلي که توسط
بانک مرکزي تعيين ميشود ،ايجاد ميگردد.
 -98-9انواع تراکنشهاي مجاز :انواع تراکنشهاي مجاز «کيف الکترونيک پول» شامل موارد زير ميباشد:
 .9-98-9افزايش موجودي : 9به فرايند انتقال مبلغ از حساب يا کارت دارنده «کيف شخصي» نزد «مؤسسه
اعتباري» به «حساب واسط» به منظور افزايش موجودي «کيف شخصي» اطالق ميگردد.
 .2-98-9کاهش موجودي : 2به فرايند انتقال مبلغ از «حساب واسط» به حساب «دارنده کيف شخصي» و «دارنده
کيف تجاري» نزد «مؤسسه اعتباري» به منظور کاهش موجودي «کيف» اطالق ميگردد.
«.9-91-9کاهش موجودي» با وجه نقد :9فرايند دريافت موجودي «کيف شخصي» به صورت نقد توسط «مؤسسه
اعتباري عامل» ميباشد ،که متناظراً موجودي حساب واسط نزد «موسسه اعتباري عامل» ،معادل وجه نقد
دريافت شده ،کاهش مييابد.
 .4-91-9بيرون شبکه راهبر :به تراکنشي اطالق ميگردد که «راهبر» مربوط به «دارنده کيف شخصي» و «راهبر»
پذيرنده آن متفاوت ميباشد و لذا تراکنش در خارج از شبکه يک «راهبر» و از طريق «سامانههاي ملي پرداخت»
انجام ميشود.
 .5-91-9درون شبکه راهبر :به تراکنشي اطالق ميگردد که «راهبر» مربوط به «دارنده کيف شخصي» و «راهبر»
پذيرنده آن يکسان باشند و لذا تراکنش در داخل شبکه يک «راهبر» انجام ميشود.
 .6-91-9خريد :تراکنشي است که طي آن مبلغ کاال/خدمات از «کيف شخصي» دارنده به «کيف تجاري» پذيرنده
منتقل ميشود.
1

Charge
Discharge
3
Cash out
2

4

« .7-91-9کيف به کيف» :تراکنشي است که طي آن مبلغ مورد نظر از «کيف شخصي» فردي به «کيف شخصي»
فرد ديگر منتقل ميشود.
 .8-91-9برگشت از خريد :9به بازگشت تمام يا بخشي از وجه دريافتي از يک خريد انجام شده توسط «پذيرنده
کيف» ،به «کيف شخصي» خريدار ،اطالق ميگردد.
« - 8راهبر» تعاملپذير :به راهبري اطالق ميگردد که در چارچوب معين و توافق شده با ساير راهبران و مطابق با مفاداين «ضوابط» ،تراکنش «بيرون شبکه راهبر» را انجام ميدهند.
 - 3شاخص ريزپرداخت :حداکثر معادل سقف برداشت وجه نقد شتابي از دستگاههاي خودپرداز است که توسط «بانکمرکزي» بروزرساني ميگردد.
 - 7شرکت ارايه دهنده خدمات پرداخت :به شرکتهاي داراي مجوز ارائه خدمات پرداخت در «شبکه الکترونيکيپرداخت کشور» از «بانک مرکزي» اطالق ميگردد.
  -سامانه جامع پايش کيف :سامانهاي است که به منظور ثبت و نگهداري اطالعات دارندگان «کيف شخصي» و«کيف تجاري» ،دريافت تراکنشهاي روزانه ،گزارشهاي دورهاي از «مؤسسه اعتباري عامل» و «راهبر» و نيز در
صورت نياز تبادل پيام در تراکنش « بيرون شبکه راهبر» بر اساس مفاد مندرج در اين «ضوابط» ايجاد ميشود.
  -نهاد ناظر :شرکت شاپرک (شبکه الکترونيکي پرداخت کارت) است که مسئوليت ايجاد «سامانه جامع پايش کيف»نظارت بر عملکرد «راهبر» و نحوه مديريت «حساب واسط» توسط «مؤسسه اعتباري عامل» را برعهده دارد.
مستندات فني ،اجرايي و حداقل الگوهاي نظارتي اين «ضوابط» با تأييد بانک مرکزي توسط «نهاد ناظر» ابالغ
ميگردد.
 - 7سوييچ متمرکز کيف الکترونيک پول :سامانهاي که به منظور انجام «تراکنش بيرون شبکه راهبر» بين «راهبرانتعاملپذير»  ،فرايند «افرايش موجودي» و «کاهش موجودي» «کيف» ايجاد ميگردد.
 - 5سامانههاي ملي پرداخت :مجموعه سامانههاي پرداخت شامل شتاب ،ساتنا ،پايا  ،سوييچ متمرکز کيف الکترونيکپول و  ...که تحت نظارت و راهبري «بانک مرکزي» قرار دارند.
 - 4شناسه مرجع تراکنش :شناسهاي که به ازاي هر نوع تراکنش انجام شده در بستر «کيف الکترونيک پول» توليد شدهو در هر شبانه روز منحصر به فرد ميباشد.
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 فصل دوم  :شرايط عمومي راهبري 

ماده  : 2فعاليت «مؤسسه اعتباري» تحت عنوان «مؤسسه اعتباري عامل» مستلزم اخذ موافقت از «بانک مرکزي» است.
 تبصره« :مؤسسه اعتباري عامل» ميتواند به عنوان «راهبر» فعاليت نمايد.
ماده « :9مؤسسه اعتباري عامل» در صورت تمايل ،مجاز به انعقاد قرارداد با راهبري است که واجد حداقل شرايط ذيل
باشد:
« : -7راهبر» در قالب شرکت سهامي در داخل کشور و در مرجع ثبت شرکتها با حداقل سرمايه ثبتي  47ميليارد
ريال به ثبت رسيده باشد.
 : -7هيچيک از اعضاي هيئت مديره و مديرعامل «راهبر» نبايد داراي سوء پيشينه کيفري مؤثر باشند.
 :7-7هيچ يک از اعضاي هيات مديره و مديرعامل «راهبر» ،عضو هيئت مديره يا مديرعامل ساير راهبران نباشند.
 :7-7هيچيک از اعضاي هيئت مديره و مدير عامل «راهبر» نبايد داراي بدهي غيرجاري بانکي ،بدهي مالياتي و چک
برگشتي رفع سوء اثر نشده باشند.
ماده  :4حداکثر مانده موجودي «حساب واسط» نبايد از شش برابر سرمايه ثبتي «راهبر» بيشتر باشد و در صورت
افزايش مانده «حساب واسط» به بيش از سه برابر سرمايه ثبتي ،الزم است «مؤسسه اعتباري عامل» از «راهبر» وثايق
نقدشونده کافي اخذ نمايد.
ماده « :5راهبر» در چارچوب اين «ضوابط» مجاز به انعقاد قرارداد با حداکثر سه «مؤسسه اعتباري عامل» است.

 فصل سوم  :صدور «کيف» و انواع تراکنشهاي مجاز «کيف» 

ماده  :6صدور «کيف» و انجام تراکنشهاي «افزايش موجودي»« ،کاهش موجودي»« ،کيف به کيف»« ،خريد» و
«برگشت از خريد» بر اساس توافق «راهبر» با «مؤسسه اعتباري عامل» در چارچوب اين «ضوابط» مجاز است.
 تبصره  :9صدور/صدور مجدد «کيف» مستلزم اخذ حداقل کارمزدي معادل صدور کارت مجازي از دارنده
«کيف» است.
 تبصره  :2انجام تراکنش «افزايش موجودي» «کيف شخصي» صرفاً پس از صدور آن امکانپذير خواهد بود.
 تبصره  :9به مانده موجودي «کيف» هيچ سودي تعلق نميگيرد.
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ماده  :7سقف مبلغ مجاز تراکنش «افزايش موجودي» روزانه هر «کيف شخصي» معادل حداکثر موجودي مجاز آن
است .اين سقف در تمام سطوح احراز هويت مندرج در ماده ( (24اعمال ميشود.
ماده  :8تراکنشهاي «افزايش موجودي»« ،کاهش موجودي» و «کيف به کيف» مربوط به «کيف شخصي» از طريق
«سامانههاي ملي پرداخت» و يا از طريق سامانههاي بانکي انجام ميشود.
 تبصره  :9انجام تراکنش «کاهش موجودي» با وجه نقد براي «کيف شخصي» حداقل شش ماه پس از ابالغ اين
«ضوابط» و با اعالم «بانک مرکزي» ميسر خواهد بود.
 تبصره « :2مؤسسه اعتباري عامل» موظف است ريز تراکنشهاي «افزايش موجودي» و «کاهش موجودي»
مربوط به «کيف شخصي» را نزد خود نگهداري نموده و روزانه به «نهاد ناظر» ارايه نمايد.
ماده  :1در تراکنش «کاهش موجودي» «کيف شخصي» ،پس از برداشت وجه از «حساب واسط» ،مبلغ تراکنش
«کاهش موجودي» صرفاً به حساب بانکي مبدأ انجام تراکنش و يا ساير حسابهاي بانکي متعلق به «دارنده کيف
شخصي» قابل واريز است.
ماده « :91کيف تجاري» قابليت انجام تراکنش «افزايش موجودي» را ندارد.
ماده  :99انجام تراکنش «کاهش موجودي» «کيف تجاري» صرفاً از طريق «سوييچ متمرکز کيف الکترونيک پول» قابل
انجام است.
تبصره :دريافت وجوه نگهداري شده در «کيف تجاري» توسط پذيرنده صرفاً از طريق انجام تراکنش «کاهش
موجودي» و به حساب ثبت شده وي در «سامانه جامع پايش کيف» امکانپذير است.
ماده  :92انتقال وجه از «کيف تجاري» به «کيف شخصي» صرفاً براي «تراکنش برگشت از خريد» مجاز است.
 تبصره :ثبت و نگهداري «شناسه مرجع تراکنش» خريد در اقالم اطالعاتي تراکنش «برگشت از خريد» الزامي
است.

 فصل چهارم :الزامات و تعهدات «راهبر» و «مؤسسه اعتباري عامل» 

ماده  :99چنانچه «راهبر» «مؤسسه اعتباري عامل» نباشد ،مجاز به انجام عمليات بانکي مطابق با قوانين و مقررات
موضوعه نميباشد.
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ماده  :94مسئوليت احراز هويت دارندگان و پذيرندگان «کيف» و نيز صيانت از داراييها و اطالعات ايشان بر عهده
«مؤسسه اعتباري عامل» بوده و موظف به انجام نظارت موثر و بازدارنده به صورت هوشمند بر عملکرد «راهبر»
ميباشد.
 تبصره« :مؤسسه اعتباري عامل» موظف به تهيه و نگهداري گزارشات نظارتي و ارائه گزارشات مذکور به «نهاد
ناظر» و «بانک مرکزي» است.
ماده « :95مؤسسه اعتباري عامل» موظف است سازوکارها و چارچوبهاي کنترلي را به گونهاي تعيين کند که از
عملکرد صحيح «راهبر» مطابق با اين «ضوابط» اطمينان حاصل نمايند.
تبصره« :راهبر» موظف است اطمينان حاصل نمايد که دارندگان «کيف» در چارچوب اين «ضوابط» فعاليت
مينمايند.
ماده « :96موسسه اعتباري عامل» موظف به ثبت و حفظ سوابق تراکنشهاي راهبران خود بر اساس آييننامه مدت و
طرز نگهداري اوراق بازرگاني ،اسناد و دفاتر مؤسسات اعتباري مصوب مورخ

 734/77/شوراي پول و اعتبار

ميباشند.
تبصره« :راهبر» موظف است سوابق تراکنشهاي دارندگان «کيف» را مطابق با مستندات ابالغي «نهاد ناظر»
نگهداري نمايد.
ماده « :97مؤسسه اعتباري عامل» و «راهبر» موظفند نرخ کارمزدهاي دريافتي از دارندگان و پذيرندگان «کيف» خود
را به صورت مشخص به ايشان اطالعرساني نمايند.
ماده « :98مؤسسه اعتباري عامل» موظف به نگهداري مانده موجودي «کيف» صرفاً در «حساب واسط» بوده و استفاده
از هر حساب ديگري براي نگهداري موجودي «کيف» تخلف محسوب شده و بنا به تشخيص «بانک مرکزي»
مشمول اقدامات انضباطي خواهد شد.
ماده  :91درصورت خاتمه فعاليت «راهبر»« ،مؤسسه اعتباري عامل» موظف است ظرف حداکثر  0ساعت نسبت به
استرداد مانده موجودي «کيف» به «دارنده کيف شخصي» و «دارنده کيف تجاري» اقدام نمايد.
تبصره :مانده کيفهايي که قابليت استرداد ندارند ،مشمول دستورالعمل اجرايي شناسايي و تعيين تکليف
حسابهاي مطالبه نشده مازاد (ريالي) مصوب مورخ  731/74/ 0شوراي پول و اعتبار ميباشند.
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ماده « :21راهبر» در چارچوب توافق با «مؤسسه اعتباري عامل» ميتواند مدل کسبوکاري با پذيرندگان و دارندگان
«کيف» را تعيين نموده و برمبناي آن قرارداد خود با ايشان را منعقد نمايد .دريافت هرگونه کارمزد بر مبناي
قرارداد منعقد شده ميسر خواهد بود.
ماده « :29راهبر» ميتواند نسبت به انعقاد قرارداد با «شرکت ارائهدهنده خدمات پرداخت» ،به منظور بهرهمندي از
شبکه پذيرش ايشان با رعايت تمامي مقررات پذيرندگي شبکه پرداخت کشور اقدام نمايد .در قرارداد منعقده
ميباشد.
«راهبر» پذيرنده «شرکت ارايه دهنده خدمات پرداخت» 
ماده « :22مؤسسه اعتباري عامل» موظف است اطمينان حاصل نمايد که انجام تراکنش «بيرون شبکه راهبر» با «راهبر
تعاملپذير» طبق مفاد مندرج در اين «ضوابط» صورت ميپذيرد.
تبصره :انجام اين بند شش ماه پس از ابالغ اين «ضوابط» الزم

االجراست.

ماده « :29مؤسسه اعتباري عامل» و «راهبر» طرف قرارداد نميتوانند تحت هيچ شرايطي تا قبل از دريافت وجه در
«حساب واسط» ،مانده «کيف» را افزايش دهند.
ماده « :24مؤسسه اعتباري عامل» ،موظف است اطمينان حاصل نمايد که با توجه به سطوح شناسايي متقاضي دريافت
«کيف شخصي» تعداد ،حداکثر موجودي و حداکثر مبلغ هر تراکنش به شرح زير رعايت ميگردد:
سطح اول :متقاضي با انطباق اطالعات هويتي و شماره تلفن همراه شناسايي و احراز هويت ميشود .حداکثر
موجودي «کيف شخصي» و حداکثر مبلغ هر تراکنش برابر با «شاخص ريز پرداخت» و کل گردش فصلي
وي ،پنج برابر شاخص مذکور است.
سطح دوم :متقاضي با انطباق اطالعات هويتي ،شماره کارت /حساب و شماره تلفن همراه شناسايي و احراز
هويت ميشود .حداکثر موجودي «کيف شخصي» دو و نيم برابر «شاخص ريز پرداخت» و حداکثر مبلغ هر
تراکنش برابر با «شاخص ريز پرداخت» است.
سطح سوم :متقاضيان سطح دو ميتوانند پس از يک سال فعاليت سالم و بدون هيچ رفتار مشکوک  ،عدم
حضور در ليست سياه «بانک مرکزي» و «نهاد ناظر» و نيز عدم منع قضايي و حقوقي از دريافت اين خدمات،
به اين سطح منتقل شوند .حداکثر موجودي «کيف شخصي» اين دسته از متقاضيان پانزده برابر «شاخص ريز
پرداخت» است .حداکثر مبلغ هر تراکنش برابر «شاخص ريز پرداخت» است.

براي ارائه خدمت به اين دسته از مشتريان الزم است «مؤسسه اعتباری عامل» نسبت به راهاندازي سامانه شناسايي رفتارهاي مشکوک و متقلبانه منطبق با
استانداردها و دستورالعملهاي «بانک مرکزي» اقدام نمايد.
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 تبصره « :9مؤسسه اعتباري عامل» و «راهبر» موظفند از صحت و انطباق اطالعات ارايه شده براي متقاضي
«کيف شخصي» در سطوح اول و دوم اطمينان حاصل نمايند.
 تبصره  :2حداکثر تعداد «کيف شخصي» براي هر شخص حقيقي در سطح يک و دو ،مجموعاً سه عدد و در
سطح سه يک عدد تعيين مي گردد.
ماده « :25مؤسسه اعتباري عامل» موظف است اطمينان حاصل نمايد که مانده موجودي «حساب واسط» قابليت
نگاشت به مانده کيفها را داشته و مجموع مبالغ موجود در کيفها و مانده «حساب واسط» همواره يکسان است.
نگاشت مزبور بايد در هر لحظه صحيح و واقعي باشد.
 تبصره« :مؤسسه اعتباري عامل» موظف است تمهيدات و شرايط دسترسي برخط «نهاد ناظر» بر «حساب
واسط» را ايجاد نمايد.
ماده « :26مؤسسه اعتباري عامل» موظف است اطمينان حاصل نمايد که سياهه تراکنشهاي «درون شبکه راهبر» و
«بيرون شبکه راهبر» را با تمامي جزييات به صورت صحيح و واقعي ثبت و نگهداري ميشود.
ماده « :27مؤسسه اعتباري عامل» موظف است اطمينان حاصل نمايد که فرايند رفع مغايرت تراکنشهاي «کيف» به
نحو مطلوب و حداکثر تا  0ساعت از بروز آن انجام ميپذيرد.
ماده « :28مؤسسه اعتباري عامل» موظف است سامانههاي شناسايي رفتار مشکوک و متقلبانه را راهاندازي نمايند و
کليه فرايندها و شيوههاي شناسايي رفتارهاي مشکوک بايد مکتوب شده و نتايج حاصل ثبت و نگهداري شوند.
ماده « :21مؤسسه اعتباري عامل» موظف است اطمينان حاصل نمايد که پيش از صدور «کيف» مطابق شرايط اين
«ضوابط» ،اطالعات دارنده شامل شماره ملي ،شناسه «کيف» ،شماره تلفن همراه ،سطح شناسايي ،حداکثر
موجودي مجاز و شماره حساب (در صورت کاربرد) در «سامانه جامع پايش کيف» ثبت گرديده و پس از اخذ
تأييديه نسبت به صدور آن اقدام شده است.
 تبصره « :9شناسه کيف» شناسهاي نوزده رقمي است که با استفاده از اقالم اطالعاتي شماره اختصاصي شماره
اختصاصي «راهبر» (سه رقم)  ،کد کنترلي (دو رقم) ،کد رزرو ( دو رقم) و سريال (دوازده رقم) ايجاد ميشود.


تبصره  :2انجام ساليانه شناسايي «دارنده کيف شخصي» و «دارنده کيف تجاري» و احراز صالحيت و هويت
وي براي برقراري خدمت در قالب صدور مجدد «کيف» ضروري است.
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ماده  :91در قرارداد فيمابين «مؤسسه اعتباري عامل» و «راهبر»« ،مؤسسه اعتباري عامل» موظف است عالوه بر احراز
هويت و اهليت «راهبر» ،پوشش ريسک ناشي از فعاليت «راهبر» به عنوان يکي از ارايه دهندگان خدمات پرداخت
در شبکه بانکي کشور و تطبيق فعاليت آن با قوانين و مقررات را تضمين نمايد.
 تبصره  :9آغاز فعاليت «راهبر» صرفاً پس از انعقاد قرارداد با «مؤسسه اعتباري عامل» امکان پذير است.
 تبصره  :2مسئوليت حقوقي اقدامات «راهبر» ،پوشش ريسک ناشي از عملکرد وي متضامناً برعهده «مؤسسه
اعتباري عامل» و «راهبر» است.


تبصره « :9مؤسسه اعتباري عامل» موظف است مستندات حقوقي ،تجاري و فني را از «راهبر» دريافت نموده
و نسبت به راستيآزمايي آن اقدام و از صحت آن اطمينان حاصل نمايد.

 تبصره « :4مؤسسه اعتباري عامل» موظف است فهرست راهبران مجاز را در تارگاه خود منتشر نمايد.
ماده « :99راهبر» موظف است ضمن ثبت شناسه «دارنده کيف شخصي» و «پذيرنده کيف تجاري» در «سامانه جامع
پايش کيف» اطالعات دريافتي از دارنده و پذيرنده «کيف» را به همراه ساير توافقات صورت پذيرفته در قرارداد
فيمابين و حداقل اطالعات زير به «موسسه اعتباري عامل» ارائه نمايد:
 اطالعات هويتي دارنده «کيف شخصي»؛
 اطالعات هويتي پذيرنده «کيف تجاري»؛
 مشخصات حساب بانکي دارنده و پذيرنده «کيف»؛
 نوع و زمينه فعاليت شامل کدصنف ) (MCCو کد تکميلي صنف پذيرنده «کيف تجاري»؛
 احراز صالحيت و اهليت تجاري پذيرنده؛
 مشخصات مجوزهاي کسب و کار پذيرنده «کيف»؛
 اطالعات مربوط به توافقات صورت گرفته ميان «راهبر» و پذيرنده «کيف» وفق قرارداد فيمابين در
چارچوب مقررات.
ماده « :92مؤسسه اعتباري عامل» موظف است اطمينان حاصل نمايد طي حداکثر  0ساعت ،حداقل يکبار عمليات
«کاهش موجودي» کامل «کيف تجاري» انجام شود.

Merchant category code

00

1

ماده  : 99انجام تراکنش «کاهش موجودي» موردي حسب توافق با دارنده «کيف» و به درخواست وي امکان پذير
است.
ماده « :94راهبر» ميتواند کارمزدهاي ناشي از ارايه خدمات خود را در «کيف تجاري» مختص اين موضوع نگهداري
نمايد.
 تبصره« :مؤسسه اعتباري عامل» موظف است مانده موجودي «کيف تجاري» مذکور را در پايان هر روز
«کاهش موجودي» نمايد.
ماده « :95مؤسسه اعتباري عامل» موظف به حصول اطمينان از رعايت کليه بخشنامهها ،دستورالعملهاي وضع شده
توسط «بانک مرکزي» و اصالحات آتي آنها ،الزامات مندرج در مقررات مبارزه با پولشويي بوده و درصورت
تخطي از موارد يادشده مطابق با آئيننامههاي انضباطي متناظر با وي برخورد خواهد شد.
 تبصره :مواردي که در اين «ضوابط» ذکر نگرديده تابع ساير قوانين و مقررات ناظر بر نظام بانکي و پرداخت
کشور است.
ماده  :96اشخاصي که در حال حاضر در زمينه «کيف الکترونيک پول» فعاليت ميکنند ،موظفند ظرف مدت شش ماه
کليه فعاليتهاي خود را با مفاد اين «ضوابط» منطبق نمايند.
ماده  :97افزايش سقف مانده موجودي «کيف الکترونيک پول» و کارمزدهاي تعيين شده در اين «ضوابط» به صورت
ساليانه با شاخصهاي تورم اعالمي «بانک مرکزي» امکان پذير است.

 فصل پنجم :تعامل پذيري 

ماده  :98به منظور انجام تراکنش «خريد»« /کيف به کيف» «بيرون شبکه راهبر»« ،راهبر» « دارنده کيف شخصي»
پس از اخذ «شناسه کيف» مقصد به روش زير اقدام مي نمايد:
«راهبر» «دارنده کيف شخصي» از طريق درگاه «مؤسسه اعتباري عامل» خود و با استفاده از«سوييچ
متمرکز کيف الکترونيک پول» ،با ايجاد يک تراکنش از مبدأ «دارنده کيف شخصي» و پس از کسر مبلغ از
مانده «کيف» و به مقصد «کيف تجاري»«/کيف شخصي» دريافت کننده وجه ،نسبت به انتقال مبلغ اقدام
مينمايد.
ماده  :91به منظور انجام تراکنش «برگشت از خريد» «بيرون شبکه راهبر» توسط «دارنده کيف تجاري» به مقصد
«کيف شخصي»« ،راهبر» دارنده «کيف تجاري» پس از اخذ «شناسه کيف» مقصد به روش زير اقدام مي نمايد:
02

«راهبر» « دارنده کيف تجاري» از طريق درگاه «مؤسسه اعتباري عامل» خود و با استفاده از «سوييچ
متمرکز کيف الکترونيک پول» با ايجاد يک تراکنش از مبدأ «کيف تجاري» و پس از کسر مبلغ از مانده
«کيف» و به مقصد «کيف شخصي» ؛ دريافت کننده وجه ،نسبت به انتقال مبلغ اقدام مينمايد.
ماده « :41مؤسسه اعتباري عامل» مقصد موظف است اطمينان حاصل نمايد مانده «کيف» مقصد بالفاصله پس از
دريافت وجه در «حساب واسط» افزايش مييابد.
 تبصره  :واريز وجه به «کيف» قبل از دريافت وجه در «حساب واسط» مجاز نيست.

اين «ضوابط» در  57ماده و  4تبصره در تاريخ  733/75/ 0به تصويب «کميسيون پولي و بانکي» رسيد.
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پيوست :9

سطح دوم

سطح اول

جدول  -9سقفهاي کيف الکترونيک پول مرتبط با هر سطح کاربر شناسايي شده(خالصه ماده )24

شرايط احراز




حداکثر مبلغ هر تراکنش

شاخص ريز پرداخت

سقف مانده کيف پول(موجودي مجاز)

شاخص ريز پرداخت

اطالعات هويتي
شماره تلفن همراه

تعداد کيف پول صادره هر راهبر
حداکثر تعداد کيف پول هر شخص

( 7تبصره ماده ) 5

حداکثر مبلغ افزايش موجودي روزانه

شاخص ريز پرداخت

کل گردش فصلي

 4برابر شاخص ريز پرداخت

شرايط احراز





حداکثر مبلغ هر تراکنش

شاخص ريز پرداخت

سقف مانده کيف پول(موجودي مجاز)

 /4برابر شاخص ريز پرداخت

شرايط سطح اول
شماره همراه مشتري
شماره کارت /حساب هم نام مشتري

تعداد کيف پول صادره هر راهبر
حداکثر تعداد کيف پول هر شخص

( 7تبصره ماده ) 5

سطح سوم

حداکثر مبلغ افزايش موجودي روزانه برابر سقف مانده کيف پول
کل گردش فصلي

-

شرايط احراز






حداکثر مبلغ هر تراکنش

برابر شاخص ريز پرداخت

سقف مانده کيف پول(موجودي مجاز)

 4برابر شاخص ريز پرداخت

شرايط سطح دوم
يک سال فعاليت سالم و بدون هيچ رفتار مشکوک
عدم حضور در ليست سياه «بانک مرکزي»«/نهاد ناظر»
عدم منع قضايي و حقوقي از دريافت خدمات کيف پول

تعداد کيف پول صادره هر راهبر
حداکثر تعداد کيف پول هر شخص

9

حداکثر مبلغ افزايش موجودي روزانه برابر سقف مانده کيف پول
کل گردش فصلي

-
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جدول  -2تراکنشهاي مجاز براي انواع کيف الکترونيکي پول

ابزار مقصد
ابزار مبدأ

نوع تراکنش

کيف پول

کيف پول

شخصي

تجاري

حساب دارنده کيف

وجه نقد

تراکنش کيف به کيف

مجاز

NA

NA

تراکنش کيف به کيف تعاملپذير

مجاز

NA

NA

NA

NA

NA

NA

مجاز

NA

مجاز

تراکنش خريد
کيف پول شخصي تراکنش برگشت خريد
تراکنش کاهش موجودي
تراکنش کاهش موجودي نقدي

کيف پول تجاري

کيف
وجه نقد

NA

(متعاقب اعالم بانک مرکزي)

تراکنش کيف به کيف

NA

NA

تراکنش کيف به کيف تعامل پذير

NA

NA

تراکنش خريد

NA

NA

NA

NA

تراکنش کاهش موجودي

مجاز

NA

تراکنش کاهش موجودي نقدي

NA

تراکنش برگشت خريد

حساب دارنده

NA

NA

مجاز

تراکنش افزايش موجودي

مجاز

مجاز

تراکنش افزايش موجودي نقدي
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NA

NA

NA

NA

