
این کتاب با هدف توســعه تنظیم گری حوزه فین تک ایران آماده شده اســت. آنچه در این کتاب 
مشاهده می کنید، ترجمه متن کامل دســتورالعمل خدمات پرداخت ۲ یا همان PSD2 است. 
این متن حقوقی رهنمودهای خدمات پرداخت در اتحادیه اروپاست و ذی نفعان آن فین تک ها، 
بانک ها، اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، کسب وکارهای حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات هستند. 
برای اینکه این متن به زبان فارسی ترجمه شود و به شکل این کتاب در اختیار شما قرار گیرد، پویشی 
از اول آذرماه ۱۴۰۰ شروع شد. بستر این پویش را کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه ای 
استان تهران و انجمن فین تک فراهم کردند. در ادامه ۱۲ کسب وکار فعال در حوزه فین تک ایران به 
پویش پیوستند و با حمایت از این پروژه زمینه این کار را فراهم کردند. در کنار دو نهاد صنفی دیگر، 
مجموعه راه پرداخت نیز با حمایت های مادی و معنوی از این کار حمایت کرد و زمینه انجام آن را 

فراهم آورد. 
اکنون این پروژه به سرانجام رسیده و متن PSD2 به زبان فارسی در اختیار شما قرار دارد. هدف 
این کار بهبود رگوالتوری در ایران اســت. آنچه حامیان این پروژه و دست اندرکاران آن می خواهند 
بگویند، درخواســت و مطالبه بهبود رگوالتوری در ایران اســت. این پویش با ایــن کتاب به پایان 
نمی رسد و این تازه شــروع این راه اســت. امیدواریم در ادامه بتوانیم در تعامل با همه ذی نفعان 
و تصمیم سازان و تصمیم گیران زمینه توسعه تنظیم گری را فراهم آوریم. توسعه اقتصاد در گرو 
توسعه کسب وکارهاست و توسعه کسب وکارها ممکن نمی شود، مگر اینکه رگوالتور توسعه یابد.
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] یادداشت [

صابر صیادی- مرکز مطالعات بهبود رگوالتوری

گذار از کاهش نقش تصدی گری دولت و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران 

نیازمند توانمندســازی نهادهای حاکمیتی در نحوه مقررات گــذاری و تنظیم گری بازارها 

است. دســتورالعمل PSD2 اتحادیه اروپا یک تجربه  پیشــرو جهانی درباره  نحوه  تهیه و 

تنظیم مقررات حوزه خدمات بانکی و پرداخت اســت که بهبود فضای رقابتــی در بازار و 

ایجاد حق انتخاب بیشــتر برای مردم در دریافت خدمات و یکدست ساختن زمین بازی 

برای ورود کسب وکارهای تازه وارد و ترغیب نوآوری را دنبال می کند. حتی می توان ادعا کرد 

که این دستورالعمل موجب تقویت موج جهانی »بانکداری باز« و زمینه ساز شکل گیری 

کسب وکارهای نوآور و ارزش آفرین جدید در حوزه فناوری های مالی در اتحادیه اروپا شده 

و در نهایت دایــره تأثیر آن از اتحادیــه اروپا نیز فراتر رفته اســت و در نتیجــه الهام بخش 

تصویب مقررات مشابه در کشورهای دیگر شده است. حتی خود فرآیند تهیه و تصویب 



یادداشت          13

و اجرایی شدن دســتورالعمل PSD2 از نظر نحوه مشارکت شــفاف و عمومی ذی نفعان و 

بخش خصوصی در تنظیم و تصویب مقررات بسیار آموزنده است.

امیدوارم ترجمه دســتورالعمل PSD2 و انتشــار عمومی آن، زمینه ســاز افزایش آگاهی درباره 

اهمیت و سختی مقررات گذاری و تنظیم گری باشد و امکان رجوع به اسناد دست اول را برای 

نهاد ها و افراد ذی نفع در مقررات  گذاری و تنظیم گری حوزه خدمات بانکی و پرداخت فراهم آورد.

 این کار کامالً داوطلبانه، غیرانتفاعی، به روش تأمین مالی جمعی، با کمک کسب وکارهای 

بخش خصوصی فعــال در حوزه فناوری هــای مالی و بــا حمایت معنــوی انجمن صنفی 

فناوری هــای نوین مالی ایران و کمیســیون فین تک ســازمان نظام صنفــی رایانه ای تهران 

صورت پذیرفته است و جا دارد صمیمانه از همگی این حامیان تشکر کنم.

انشاهللا این گام کوچک سرآغاز مسیری طوالنی تر باشد.
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مهدی شریعتمدار- رئیس انجمن فین تک

تنظیم گری به مفهوم تنظیم استانداردها با هدف توسعه متوازن و امن بازار توسط نهاد 

متصدی است؛ البته این مفهوم صرفاً در برخی از انواع ساختارهای حکمرانی معنا پیدا 

می کند. در واقع تنظیم گری در جامعه ای معنا پیدا می کنــد که نهادهای تنظیم گر آن بر 

مبنای درآمدهای مالیاتی اداره شــود و این نهادها پاســخگوی پرداخت کنندگان مالیات 

باشــند، در جامعه ای که نهاد تنظیم گر هدف خود را خدمت گزاری برای رشــد و توســعه 

بازار و توازن و امنیت آن بداند و البته، نهادهای تنظیم گر آن هرگونه ورود ارکان حاکمیتی 

و دولتی به بازار را تخلف بدانند و تکثر شرکت ها و شمول خدمات آنها را فضیلت و الزمه  

پیشرفت بپندارد. 

این یک اصل کلیدی است که تنظیم گری استانداردی برای فعالیت تعداد قابل توجهی از 

فعاالن اقتصادی در یک حوزه ارائه می کند و اساساً اگر دولت خود را ولی نعمت یا متصدی 

اجرا یا به نحو اکمل، متصدی انحصاری اجرا در هر الیه ای از خدمات بداند یا در عمل به 

این سمت حرکت کند، اساساً تنظیم گری کاربردی نخواهد داشت. چون نظارت نهاد ناظر 

بر خودش عمالً ممکن نیســت و وقتی در یک حوزه کاری فقط یک بازیگر در بازار وجود 

دارد، تنظیم گری بی مفهوم خواهد بود. بنابرایــن، در گام اول باید نگاه ما به تنظیم گری و 
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حکمرانی بر بازارها اصالح شود و اگر نه این فرآیند تالشی بیهوده خواهد بود.

در سال های اخیر به خصوص در سال دانش بنیان، شاهد پویش هایی از جانب نهادهای 

دولتی برای حرکت به سمت تدوین اســتانداردها، تنظیم گری هوشمند، تسهیل شروع 

کسب وکار و ایجاد بازارهای رقابتی بودیم. این اقدامات اعم از اینکه موفق یا ناموفق بوده 

باشند، تمرین و تجربه ای بسیار ارزشمندند و انشاهللا شروع حرکتی بزرگ خواهند بود. 

باید تأکید کنم که یکی از اقدامات ضروری برای پیش برد این پویش تولید ادبیات علمی، 

پژوهش و همچنین بررسی تجارب سایر کشورها است. در همین راستا، بخش خصوصی 

و باالخص انجمن صنفــی فناوری های نوین مالــی ایران )فین تک( نیــز در همراهی با این 

پویش خود را ملزم به حمایت از آن می داند و در این اقدامات مشارکت خواهد کرد. 

در پایان، از جناب آقای صابر صیادی که این امر مهم را در مرکز مطالعات بهبود رگوالتوری 

راهبری کرده انــد و از مجموعه تخصصی راه پرداخــت که همواره در این حــوزه فعال بوده 

است، تشکر می کنم. 

امید اســت که این قدم های کوچک موجب ایجاد تحوالتی بزرگ برای کشور اسالمی ما 

ایران باشد.
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] یادداشت [

رضا قربانی- رئیس کمیسیون فین تک و عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران 

رشــد فنــاوری در ســال های اخیر زمینه ســاز توســعه بیشــتر جهان شــده اســت. کســی 

نمی تواند منکر اهمیت زیرســاخت های فنــاوری در جهان امروز باشــد. به عنــوان نمونه 

یکی از مهم ترین زیرساخت هایی که در ســال های اخیر رشد کرده، شبکه پرداخت بوده 

است. چه در ایران چه در سایر نقاط جهان ما شاهد این بوده ایم که رشد شبکه پرداخت 

زیرساختی برای توسعه سایر بخش های اقتصادی فراهم کرده است. به عبارتی زیرساخت 

پرداخت در هر کشــوری به مثابه زیرســاخت های حیاتی مانند آب، برق، گاز، اینترنت و 

تلفن عمل می کند. همان گونه که برق به یک زیرساخت و خدمت عمومی تبدیل شده، 

پرداخت هم به زیرساختی عمومی تبدیل شده که توسعه کســب وکارها بر بستر آن رخ 

می دهد. این توسعه، محدود به کسب وکارهای حوزه فناوری نیست و ما شاهد این بوده ایم 

که کسب وکارهایی که کمترین بهره  را از فناوری برده اند هم از این زیرساخت ها استفاده 

می کنند و تقریباً تصور جهانی که بدون این زیرساخت ها کار کند، محال است. 

با این وجود مســائل جدید همیشــه از دل پاســخ هایی بیــرون می آیند که ما به مســائل 

قدیمی داده ایم. پاســخ  به ســؤاالت قدیمی پرســش های جدیدی ایجاد می کند. توسعه 

زیرساخت پرداخت در جهان، بدون آسیب و چالش های جانبی نبوده است. برای اینکه 

بتوانیم راه حل های بهتری بیابیم و مسائل جدید را حل کنیم، باید بتوانیم شبکه پرداخت 
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الکترونیکی را امن کنیم  و اکوسیستم فناوری های مالی را توسعه دهیم. دستیابی به این 

دو هدف به صورت همزمان به مجموعه قوانین، مقررات و آیين نامه هایی نیاز دارد که همه 

ارائه دهندگان خدمات پرداخت را پوشش دهد و حتماً باید مبتنی بر چهارچوب های احراز 

و تأیید هویت قوی باشد. زیرساخت احراز و تأیید هویت، امنیت شبکه پرداخت را تأمین 

می کند و برای توســعه اکوسیستم باید شــرایطی را فراهم کرد که دسترســی به اطالعات 

بانک ها توســط شــرکت ها و کســب وکارهای دیگر هم ممکن باشــد. این موضــوع به این 

منظور است که کسب وکارها بتوانند با استفاده از اطالعات مردم در شبکه بانکی خدمات 

جدید تعریف کنند که همین امر اکوسیستم فناوری های مالی را توسعه می دهد؛ توسعه 

اکوسیستم فناوری های مالی نیز در نهایت به توسعه اقتصاد کشور منجر می شود. 

در زمینه تأمین امنیت و موضوع مهم احراز و تأیید هویت، سه عامل کلیدی وجود دارد؛ 

آنچه می دانیم، آنچه هســتیم و آنچه داریم. تمام سیســتم های احــراز و تأیید هویت بر 

مبنای این ســه عامل فعالیت می کننــد و برای ایجــاد امنیت کامل تــر نیاز بــه وارد کردن 

متغیرهای تصادفی یا وابسته به تراکنش وجود دارد.

هر سیستم کامل پرداختی در هر کشوری باید مجهز به سیستم های مبارزه با تقلب باشد 

و همزمان حریم خصوصی کاربران باید حفظ شود. همان گونه که تا اینجای این یادداشت 
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بیان شد، سیستم پرداخت یعنی دسترسی توأمان به اهداف متناقض. به عنوان نمونه 

هر سیستمی که قرار است با تقلب مبارزه کند، ممکن است حریم خصوصی کاربران را 

تهدید کند و هر سیستمی که حریم خصوصی کاربران را تضمین می کند، ممکن است 

مورد سوءاستفاده افراد متقلب قرار گیرد. 

همه پیچیدگی سیستم های پرداخت رسیدن به این اهداف متناقض به صورت همزمان 

اســت. به همین دلیل اســت که در ســال های اخیر توســعه شــبکه پرداخت در ایــران با 

چالش های متعددی روبه رو بوده و تقریباً روزی نیست که این شبکه به دالیلی مورد هجمه 

قرار نگیرد. با توجه به تالش های شبانه روزی فعاالن عرصه پرداخت الکترونیکی ایران، الزم 

است با بازنگری در قوانین، مقررات، چهارچوب ها و آیين نامه ها، شرایطی را فراهم کنیم که 

کمترین آسیب به بانک ها، شرکت های پرداخت، مردم و حاکمیت وارد شود.

نکته مهم این است که مســائلی که ما در جهان امروز با آنها دست و پنجه نرم می کنیم، 

مسائل دیگران هم بوده است و برای این موضوعات راه حل هایی یافته اند. قاعدتاً پیشنهاد 

ما این نیست که چشم بسته همان راه حل های موجود در جهان را بپذیریم؛ بلکه می گوییم 

الزم نیست چرخ را از ابتدا اختراع کنیم. در جهان امروز برای مسائلی که در این یادداشت 

کوتاه به آنها اشاره شد، دستورالعمل خدمات پرداخت ۲ یا همان PSD2 وجود دارد. این 

متن برای اولین بار به زبان فارسی ترجمه شــده و در اختیار همه کسانی که ممکن است 

به نوعی با این موضوعات مرتبط باشــند، قــرار گرفته اســت. قاعدتاً زمان گذاشــتن  برای 

مطالعه این متــن حقوقی دیــد فوق العاده خوبــی به همه آنهایــی می دهد کــه دل در گرو 

توسعه ایران دارند. 

پیشــنهاد من به عنــوان عضــو کوچکی کــه در اکوسیســتم پرداخــت و بانکــداری ایران 

فعالیت می کنم، این است که بدون حب و بغض این متن را مطالعه کنیم و از راه حل های 

آن برای توسعه تنظیم گری اثربخش شــبکه پرداخت ایران بهره ببریم. امیدواریم این 

متن و تالش هایی که برای توســعه این مفاهیم می شــود، در نهایت به توســعه اقتصاد 

ایران بینجامد، چالش ها کمتر شــود و فرصت های بیشــتری پیش روی مردم ایران قرار 

گیرد.



دستورالعملها
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دستورالعمل  2015/2366 (EU)پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا

در 25 نوامبر 2015

 در مورد خدمات پرداخت در بازار داخلی، اصالحیه دستورالعمل های

 (EU) No 1093/2010 2013/36  و آیین نامه/EU2009/110 و/EC 2002/65  و/EC 

2007/64/EC و لغو دستورالعمل

(متن مرتبط با منطقه اقتصادی اروپا)

پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا

با درنظرگرفتن پیمان کارکرد اتحادیه اروپا۱ و به طور ویژه ماده ۱۱۴ این پیمان

با درنظرگرفتن پیشنهاد کمیسیون اروپا

بعد از ارسال پیش نویس قانون به پارلمان های ملی

با درنظرگرفتن نظر بانک مرکزی اروپا۲

با درنظرگرفتن نظر کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا۳

با عمل بر اساس رویه قانون گذاری عادی۴

1.  Treaty on the Functioning of the European Union
2.  OJ C 224, 15.7.2014, p. 1.
3.  OJ C 170, 5.6.2014, p. 78.
۴.  موضع گیری پارلمان اروپا در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۱۵ )که هنوز در ژورنال رسمی اتحادیه اروپا منتشر نشده است.( و تصمیم شورای اتحادیه 

اروپا در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۵.



نظر به اینکه:

1. در ســال های اخیر پیشــرفت چشــمگیری در یکپارچه ســازی پرداخت های خرد در 
اتحادیه اروپا به  دست آمده است؛ به ویژه در زمینه قوانین اتحادیه در مورد پرداخت ها، 

بــه صــورت مشــخص از طریــق دســتورالعمل EC/2007/64 پارلمــان اروپا و شــورای 

اتحادیه اروپا۱، آیین نامــه EC( No 924/2009( پارلمان اروپا و شــورای اتحادیه اروپا۲، 

 دســتورالعملEC/2009/110  پارلمــان اروپــا و شــورای اتحادیــه اروپــا۳ و آیین نامــه

 EU( No 260/2012( پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا۴.

 دستورالعمل EU/2011/83 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا۵ با تعیین محدودیتی 

مشــخص در مورد توانایــی خرده فروش ها در دریافــت هزینه اضافه از مشــتریان برای 

استفاده از یک ابزار پرداخت تعیین شده، چارچوب حقوقی خدمات پرداخت را کامل تر 

کرده است.

 2. چارچــوب حقوقــی اصالح شــده اتحادیــه در مورد خدمــات پرداخــت بــا آیین نامه
 EU( 2015/751( پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا۶ تکمیل شده است.  این آیین نامه 

به طور ویژه قوانین مربوط به دریافــت کارمزدهای مبادله۷ بــرای تراکنش های مبتنی بر 

کارت را تصویب می کند و می خواهد به روند دستیابی به بازاری یکپارچه و کارآمد برای 

پرداخت های مبتنی بر کارت، شتاب بخشد.

۱.  دستورالعمل EC/2007/64 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۰۷ در مورد خدمات پرداخت در بازار داخلی، اصالحیه 
.  97/5/EC )OJ L 319, 5.12.2007, p. 1 ( 2006/48 و لغو دستورالعمل/EC 97/7  و/EC، 2002/65/EC، 2005/60/ECدستورالعمل های

۲.   آیین نامه EC( No 924/2009( پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا. در تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۹ در مورد پرداخت های فرامرزی در جامعه 
.)EC( No 2560/2001 )OJ L 266, 9.10.2009, p. 11( اقتصادی اروپا و لغو آیین نامه

۳.  دستورالعمل EC/2009/110 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۹ در مورد پذیرش، فعالیت و نظارت احتیاطی 
  2000/46/EC 2006/48 و لغو دستورالعمل/EC 2005/60 و/EC کسب وکار نهادهای پول الکترونیکی، اصالحیه دستورالعمل های

.)OJ L 267, 10.10.2009, p. 7(
۴.  آیین نامه EU( No 260/2012( پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۴ مارس ۲۰۱۲ که الزامات فنی و کسب وکاری انتقال اعتبار و 

.)OJ L 94, 30.3.2012, p. 22( را اصالح می کند )EC( No 924/2009  دایرکت دبیت در اروپا را تعیین می کند و آیین نامه
۵.  دستورالعمل EU/2011/83 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۱۱ در مورد حقوق مصرف کننده، اصالحیه 
دستورالعمل EEC/93/13 شورای اتحادیه اروپا و دستورالعمل EC/1999/44 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا و لغو دستورالعمل 

.)OJ L 304, 22.11.2011, p. 64( 97/7 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا/EC 85/577 شورای اتحادیه اروپا و دستورالعمل/EEC
۶.  آیین نامه EU( 2015/751( پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۹ آوریل ۲۰۱۵ در مورد کارمزدهای مبادله برای تراکنش های پرداخت 

.)OJ L 123, 19.5.2015, p. 1( مبتنی بر کارت
7.  interchange fees
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3. دســتورالعمل EC/2007/64 در دســامبر ۲۰۰۷ بــر مبنای پیشــنهاد ارائه شــده در 
دسامبر ۲۰۰۵ کمیسیون تصویب شد. از آن زمان، بازار پرداخت های خرد، با رشد سریع 

تعداد پرداخت های الکترونیکی و موبایلی و ظهور انواع خدمات پرداخت جدید در بازار، 

نوآوری های فنی برجســته ای را تجربه کرده اســت که ایــن تحوالت چارچــوب فعلی را به 

چالش می کشند.

4. بازبینی چارچوب حقوقی اتحادیه در مورد خدمات پرداخت و به ویژه تحلیل اثرگذاری 
دستورالعمل EC/2007/64 و ارزیابی اوراق سبز۱ کمیسیون اروپا در تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۱۲ 

با عنوان »به ســوی بازار اروپایی یکپارچه برای پرداخت های کارتــی، اینترنتی و موبایلی« 

نشــان می دهد که این تحوالت از لحــاظ رگوالتــوری، چالش های قابل مالحظــه ای ایجاد 

کرده اند. حوزه های مهمی از بازار پرداخت به ویژه پرداخت های کارتی، اینترنتی و موبایلی 

همچنان در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا چندپاره هستند. بسیاری از محصوالت یا 

خدمات پرداخت نوآورانه به طور کامل یا تا حدود زیادی در دامنه شــمول دســتورالعمل 

EC/2007/64 قرار نمی گیرند. عالوه بر این دامنه دستورالعمل EC/2007/64 و به ویژه 

عناصر خارج از دامنه آن، از قبیل برخی فعالیت های مرتبط با پرداخت، در برخی موارد 

بیش ازحد مبهم، کلی یا منســوخ شــده اند. با درنظرگرفتن تحوالت بازار، این مســئله به 

عدم قطعیت حقوقی، ریســک های امنیتی بالقوه در زنجیره پرداخت و فقدان حفاظت  

از مصرف کننده در برخی حوزه ها منجر شــده اســت. این موضوع کامالً آشــکار شده که 

راه اندازی خدمات پرداخت دیجیتالِ نوآورانه، امن و کاربرپسند همچنین ارائه روش های 

پرداخــت کارآمد، راحــت و امن بــه مصرف کنندگان و خرده فروشــان بــرای ارائه دهندگان 

خدمات پرداخت در اتحادیه اروپا دشوار است. در این زمینه پتانسیل مثبت زیادی وجود 

دارد که باید پیوسته بررسی شود.

5. ضروری است بازار داخلی یکپارچه در زمینه پرداخت های الکترونیکی امن پیوسته 
توسعه یابد تا هم از رشد اقتصادی اتحادیه پشتیبانی شود و هم اطمینان حاصل شود 

که مصرف کنندگان، فروشندگان و شرکت ها با بهره مند شدن از حق انتخاب و شفافیت 
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خدمات پرداخت از تمام مزیت های بازار داخلی سود می برند.

6. قوانین جدیدی باید ایجاد شــوند تا خألهای رگوالتوری پر شــوند، شــفافیت حقوقی 
بیشتری فراهم شود و از اجرای یکسان چارچوب قانون گذاری در سراسر اتحادیه اطمینان 

حاصل شود. شــرایط فعالیت برابر برای نقش آفرینان موجود و جدید بازار باید تضمین 

شود تا ابزارهای پرداخت جدید امکان رسیدن به بازار گسترده تر را داشته باشند و استفاده 

از این خدمات پرداخت، در سراسر اتحادیه اروپا با سطح باالیی از حفاظت از مصرف کننده 

همراه شود. این اقدام باید بهره وری هایی را در سیستم پرداخت ایجاد کند و به حقِ انتخاب 

و شفافیت بیشتر در خدمات پرداخت منجر شود و هم زمان اعتماد مصرف کنندگان را در 

بازار هماهنگ پرداخت تقویت کند.

7. در سال های اخیر ریســک های امنیتی مربوط به پرداخت های الکترونیکی افزایش 
یافته است. دلیل این اتفاق افزایش پیچیدگی فنی و حجم در حال افزایش پرداخت های 

الکترونیکی در سراســر جهان و ظهور انواع جدیدی از خدمات پرداخت است. خدمات 

پرداخت امــن و ایمن یکی از شــروط حیاتی برای داشــتن بازار خدمــات پرداخت کارآمد 

اســت. بنابراین، باید تدابیــر حفاظتی کافی بــرای کاربران وجود داشــته باشــد. خدمات 

پرداخت برای انجام فعالیت های اقتصادی و اجتماعی حیاتی ضروری اند.

8. شــرایط این دســتورالعمل در مورد الزامات شــفافیت و اطالعات برای ارائه دهندگان 
خدمات پرداخــت و در مــورد حقــوق و وظایفشــان در زمینه ارائــه و اســتفاده از خدمات 

پرداخت باید در موارد مناسب شامل تراکنش هایی شود که در آن ها یکی از ارائه دهندگان 

خدمــات پرداخــت خــارج از منطقــه اقتصــادی اروپــا  )EEA( قــرار دارد تــا از رویکردهای 

ناهمگون برای مصرف کنندگان در کشورهای عضو جلوگیری شــود. این شرایط در موارد 

مناسب باید شــامل تراکنشِ همه ارزهای رســمی میان ارائه دهندگان خدمات پرداخت 

مستقر در منطقه اقتصادی اروپا شود.

9. رمیتنس پول خدمت پرداختی ساده ای است و در آن معموالً پول نقد از پرداخت کننده 
به ارائه دهنده خدماِت پرداخت داده می شود و ارائه دهنده پول را از طریق شبکه ارتباطی 
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به دریافت کننــده یــا ارائه دهنــده خدمــات پرداخت دیگــری می فرســتد که بــه نیابت از 

دریافت کننده عمــل می کند. در برخی کشــورهای عضــو اتحادیه اروپا ســوپرمارکت ها و 

پذیرندگان، خدمت مشــابهی به مردم ارائه می دهند که به آن ها امکان پرداخت قبوض 

و ســایر صورت حســاب های تکرارشــونده خانــوار را می دهــد. بــا ایــن خدمــات پرداخت 

صورت حساب، باید به عنوان رمیتنس پول برخورد شود، مگر اینکه مراجع ذی صالح آن 

فعالیت را تحت پوشش خدمت پرداخت دیگری بدانند.

10. این دستورالعمل تعریف بی طرفانه ای از پذیرش۱ تراکنش های پرداخت ارائه می دهد تا 
عالوه بر مدل های مرسوم پذیرش که حول استفاده از کارت های پرداخت تعریف شده اند، 

شامل مدل های کســب وکار متفاوتی شــود؛ از جمله مدل هایی که در آن ها بیش از یک 

پذیرنده وجود دارد. این تعریف باید اطمینان حاصل کند در مواردی که فعالیتی مشابه 

با پذیرش تراکنش های کارتی اســت، صرف نظر از ابزار پرداخت مورداســتفاده، به همان 

صورت از پذیرندگان حفاظت می شود. خدمات فنی ارائه شده به ارائه دهندگان خدمات 

پرداخت مثل پردازش و ذخیره ســازی داده ها یا مدیریت پایانه ها را نباید پذیرش در نظر 

گرفت. عالوه بــر این، برخی مدل هــای پذیرش امکان انتقــال واقعی منابــع از پذیرنده به 

دریافت کننده را فراهم نمی کنند؛ زیرا طرفین ممکن است بر سر روش های تسویه دیگری 

به توافق رسیده باشند.

 »2007/64/EC 11. کشورهای عضو مستثنی شــدن از دامنه شمول »دســتورالعمل
تراکنش های پرداخت از طریق نماینده تجاری به نیابت از پرداخت کننده و دریافت کننده 

را بســیار متفاوت اجرا می کنند. برخی کشــورهای عضو به گروهی از پلتفرم های تجارت 

الکترونیکی اجازه می دهند به عنوان واسطه، به نیابت از هر دو طرف خریدار و فروشنده 

عمل کنند. در چنین شــرایطی در خرید و فروش کاالها یا خدمــات مابه التفاوتی واقعی 

وجود نــدارد کــه طرف ها در مــورد آن مذاکــره کنند یــا به توافق برســند. چنین کاربســتی 

برای این استثنا فراتر از دامنه تعیین شــده در این دستورالعمل است و می تواند ریسک 

مصرف کنندگان را افزایش دهد؛ چرا کــه این ارائه دهنــدگان از دامنه حفاظت چارچوب 
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حقوقی بیرون می مانند. تفاوت در شــیوه های کاربســت این اســتثنا، شــرایط رقابت در 

بازار پرداخت را هم مخــدوش می کند. برای رســیدگی به این نگرانی ها، این اســتثنا باید 

زمانی اعمال شــود که نماینــدگان فقط به نیابــت از پرداخت کننــده یا فقط بــه نیابت از 

دریافت کننده و صرف نظر از اینکه منابع مالی مشتری در اختیارشان است یا خیر، عمل 

می کنند. وقتی نمایندگان هم به نیابت از پرداخت کننده و هم به نیابت از دریافت کننده 

عمل می کنند )از جمله مثل برخی پلتفرم های تجارت الکترونیکــی(، فقط زمانی باید از 

این دستورالعمل مستثنی شوند که به هیچ وجه منابع مالی مشتری را در اختیار نداشته 

باشند یا کنترل نکنند.

12. این دســتورالعمل نباید شــامل فعالیت های شــرکت های انتقال فیزیکــی پول نقد 
و شــرکت های مدیریت پــول نقدی شــود کــه در آن هــا فعالیت هــای موردنظر بــه انتقال 

اسکناس ها یا حواله های بانکی و سکه ها محدودند.

13. بازخورد بازار نشان می دهد که فعالیت های پرداخت تحت پوشش استثنای شبکه 
محدود، اغلب شامل حجم و مقادیر پرداخت زیادی می شــوند و این شبکه ها صدها یا 

هزاران محصول و خدمت متفاوت به مصرف کنندگان ارائه می دهند. این مسئله با هدف 

مقررشــده در دســتورالعمل EC/2007/64   برای اســتثنای شــبکه محدود همخوانی 

ندارد و برای کاربــران خدمــات پرداخت، به ویژه مصرف کنندگان، ریســک های بیشــتر و 

برای نقش آفرینان رگوله نشــده بازار، فقدان حفاظت حقوقی به دنبــال دارد. برای کمک 

به محدودکــردن این ریســک ها، نبایــد امکان اســتفاده از یک ابزار یکســان بــرای انجام 

تراکنش های پرداخت به منظور خرید کاالها و خدمات در بیش از یک شــبکه محدود یا 

خرید طیف نامحدودی از کاالها و خدمات وجود داشته باشــد. یک ابزار پرداخت فقط 

زمانی باید در چنین شــبکه محدودی اســتفاده شــود که از آن فقط بتوان در شــرایط زیر 

استفاده کرد: اول برای خرید کاالها و خدمات در خرده فروشی یا خرده فروشی زنجیره ای 

مشخصی که در آن مشارکت کننده به واسطه توافقی تجاری، ارتباطی مستقیم با یکدیگر 

دارند. برای مثال از یک برند پرداخت واحد در پایانه فروش استفاده می شود و در صورت 

امکان روی ابزار پرداختی نشان داده می شود که در این مکان ها از آن برند می توان استفاده 
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کرد؛ دوم برای خرید طیف بســیار محدودی از کاالها یا خدمات به کار گرفته شــود. برای 

مثال، در مواردی که صرف نظر از مکان جغرافیایی پایانه فروش، دامنه استفاده در عمل 

به چند کاال یا خدمت کم تعداد مرتبط از لحاظ کارکردی محدود می شود؛ سوم وقتی ابزار 

پرداخت را یک نهاد قانونی ملی یا منطقه ای در خدمت اهداف اجتماعی یا مالیاتی ویژه ای 

برای خرید کاالها یا خدمات ویژه ای رگوله کرده است.

14. ابزارهای پرداخت تحت پوشش استثنای شــبکه محدود، شامل کارت های اعتباری 
فروشگاهی، کارت های اعتباری سوخت، کارت های عضویت، کارت های حمل ونقل عمومی، 

صدور قبض جریمه پارکینــگ، کوپن های خرید غذا یــا کوپن های خدمات ویژه می شــوند 

که گاهی مشــمول مالیاتی ویژه یا چارچوب حقوقی نیروی کار می شــوند که با هدف ترویج 

اســتفاده از چنین ابزارهایی بــرای تحقق اهداف مطرح شــده در قوانیــن اجتماعی طراحی 

شده اند. وقتی چنین ابزار تک منظوره ای به ابزاری چندمنظوره و همه کاره تبدیل می شود، 

دیگر نباید از دامنه شمول این دستورالعمل مستثنی باشد. ابزارهایی که می توان از آن ها 

برای خرید در فروشگاه های پذیرندگان فهرست شده اســتفاده کرد، نباید از دامنه شمول 

این دستورالعمل مستثنی شــوند؛ زیرا این ابزارها معموالً برای شــبکه ای از ارائه دهندگان 

خدمات طراحی شده اند که پیوسته در حال گسترش است. اعمال استثنای شبکه محدود 

باید همراه با ملزم کردن ارائه دهندگان خدمات پرداخت به اعالم فعالیت هایی باشد که در 

دامنه فعالیت آن شبکه قرار می گیرند.

15. دســتورالعمل EC/2007/64 برخــی تراکنش هــای پرداخت را که با اســتفاده از 
دســتگاه های مخابراتی یــا دســتگاه های مبتنی بــر فنــاوری اطالعات انجام می شــوند، 

از دامنه شــمول خود مســتثنی می کنــد. در این مــورد، اپراتور شــبکه نه تنهــا به عنوان 

واسطه ای برای ارائه کاالها و خدمات دیجیتال از طریق دستگاه موردنظر عمل می کند 

بلکه بــرای آن کاالها یا خدمــات ارزش افزوده هــم می آفریند. به طور ویژه این اســتثنای 

پرداخــت مســتقیم اپراتــوری یــا خریدهایــی کــه به طــور مســتقیم بــر صورت حســاب 

تلفــن می آیــد را امکان پذیــر می کنــد. ایــن روش کــه در ابتــدا بــا زنــگ تلفــن و خدمات 

پیامک پریمیــوم رایج شــد، بــه توســعه مدل های کســب وکار جدیــد مبتنی بــر فروش 



محتــوای دیجیتال و خدمــات صوتی بــا هزینــه ای اندک کمــک می کند. ایــن خدمات 

شــامل ســرگرمی هایی نظیر چــت، دانلــود محتواهایــی مثل ویدئــو، موســیقی و بازی، 

اطالعاتی دربــاره آب وهــوا، اخبــار سیاســی و ورزشــی، اخبار ســهام و درخواســت های 

راهنمای تلفن، مشــارکت در برنامه های تلویزیــون و رادیو برای مثال بــا رأی دادن، ورود 

به مســابقات و ارائــه بازخورد زنــده می شــوند. با نگاه بــه بازخــورد بازار هیچ شــواهدی 

وجود ندارد که نشــان دهــد چنیــن تراکنش هــای پرداختی کــه مصرف کننــدگان آن ها 

را بــرای پرداخت هایی با ســقفی محدود، مــورد اعتمــاد و راحت می داننــد، به خدمات 

واسطه گری پرداخت عمومی تبدیل شده اند. بااین حال این اســتثنا به واسطه ادبیات 

مبهمش در کشــورهای عضو به اشــکال متفاوتی اجرا شــده که به بالتکلیفی حقوقی 

برای اپراتورها و مصرف کنندگان منجر شده و گاهی باعث می شود خدمات واسطه گری 

 پرداخــت ادعــا کننــد مشــمول اســتثنای نامحــدود از دامنــه شــمول دســتورالعمل

EC/2007/64  می شوند. بنابراین خوب اســت با مشخص شدن انواع تراکنش های 

پرداختی که مشمول این استثنا می شوند، دامنه شمول آن برای این گونه ارائه دهندگان 

خدمات شفاف و محدود شود.

16. استثنای مربوط به برخی از تراکنش های پرداخت از طریق دستگاه های مخابراتی 
یــا فنــاوری اطالعــات باید به طــور ویــژه بــر پرداخت های خــرد بــرای محتــوای دیجیتال 

و خدمات صوتی متمرکز باشــد. ارجاع روشــنی بــه تراکنش های پرداخت بــرای خرید 

بلیت هــای الکترونیکی باید اضافه شــود تا ایــن تحول حــوزه پرداخــت موردتوجه قرار 

بگیرد که مشتریان از هر مکانی و در هر زمانی می توانند با استفاده از تلفن های موبایل 

یا دســتگاه های دیگر بلیــت الکترونیکی دریافــت و اعتبارش را تأیید کننــد. بلیت های 

الکترونیکــی ارائــه خدماتی را ممکــن و آســان می کنند کــه مصرف کنندگان بــدون این 

بلیت ها باید با بلیــت کاغذی آن هــا را دریافت کننــد. این خدمات شــامل حمل ونقل، 

سرگرمی، پارک خودرو و ورود به محل برگزاری رویدادها می شود اما کاالهای فیزیکی را 

شامل نمی شــود. در نتیجه هزینه های تولید و توزیع مربوط به کانال های صدور بلیت 

کاغذی را کاهش می دهد و راحتی مصرف کننده را با ارائه روش های جدید و ساده خرید 
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بلیت افزایش می دهد. برای کاهش بار مســئولیت و تکالیــف نهادهایی که کمک های 

خیریه را جمع آوری می کنند، تراکنش های پرداخت مربوط به این نوع کمک ها نیز باید 

مستثنی شوند. کشورهای عضو باید بر اساس قوانین ملی بتوانند استثنای مذکور را به 

کمک های جمع آوری شده به نفع سازمان های خیریه ثبت شده محدود کنند. کلیت این 

استثنا باید تنها در مواردی اعمال شود که ارزش تراکنش های پرداخت کمتر از آستانه 

مشخصی باشد تا این استثنا به روشنی به پرداخت های کم ریسک محدود شود.

17. منطقــه واحــد پرداخت هــای یــورو )SEPA( ایجــاد »کارخانه هــای پرداخــت« ۱ و 
»کارخانه هــای جمــع آوری«۲ در سراســر اتحادیه اروپا را تســهیل کرده و متمرکزســازی 

تراکنش های پرداخت یک گروه یکسان را ممکن کرده است. در این زمینه تراکنش های 

پرداخت بین یک شــرکت مادر و زیرمجموعه اش یا بین زیرمجموعه های یک شــرکت 

مادر که از ســوی ارائه دهنده خدمات پرداخــت متعلق به همان گروه انجام شــده اند از 

دامنه این دستورالعمل مستثنی می شوند. جمع آوری سفارش های پرداخت به نیابت 

از یک گروه توسط شــرکت مادر یا زیرمجموعه اش برای انتقال به ارائه دهنده خدمات 

پرداخت نباید خدمتی تحت پوشش این دستورالعمل در نظر گرفته شود.

18. دستورالعمل EC/2007/64 خدمات پرداختی را از دامنه خود مستثنی می کند 
کــه گرداننــدگان دســتگاه های خودپــرداز مســتقل از ارائه دهنــدگان خدمات حســاب 

پرداخت ارائه می دهند. این استثنا محرک رشد خدمات خودپرداز مستقل در بسیاری 

از کشورهای عضو به ویژه در مناطق کم جمعیت تر شده است. بااین حال مستثنی کردن 

این بخش پرشتاب بازار خودپرداز از دامنه این دستورالعمل ممکن است به سردرگمی 

در مورد هزینه های برداشت از حساب منجر شود. این مسئله در تراکنش های فرامرزی 

ممکن است به دریافت دو کارمزد برای برداشتی یکسان از سوی »ارائه دهنده خدمات 

حساب پرداخت« ۳ و گرداننده خودپرداز منجر شود. بنابراین برای تداوم ارائه خدمات 

خودپرداز و همزمان اطمینان از شــفافیت کارمزدهای برداشت، مقتضی است که این 

1.  payment factories
2.  collection factories
3.  account servicing payment service provider



اســتثنا برقرار بماند، اما اپراتورهای خودپرداز ملزم به تطبیق با برخی شرایط شفافیت 

این دســتورالعمل شــوند. عالوه بر این کارمزدهای دریافتی اپراتورهای خودپرداز نباید 

اخاللی در اجرای آیین نامه EC( No 924/2009( ایجاد کنند.

 2007/64/EC 19. ارائه دهنــدگان خدماتی کــه می خواهند از دامنــه دســتورالعمل
مستثنی شوند، اغلب در مورد اینکه فعالیت هایشان تحت پوشش این دستورالعمل 

هســتند یا از آن مســتثنی شــده اند، با مراجع قانونی مشــورت نکرده و به ارزیابی های 

خودشــان اتکا کرده اند. همچنین به نظر می رســد که ارائه دهندگان خدمات پرداخت 

ممکن است از برخی اســتثناها استفاده کرده باشــند تا به نحوی مدل های کسب وکار 

را بازطراحی کننــد تا فعالیت های پرداختشــان خــارج از دامنــه این دســتورالعمل قرار 

بگیرند. این مسئله ممکن است به افزایش ریسک کاربران خدمات پرداخت و شرایط 

ناهمگون برای ارائه دهندگان خدمــات پرداخت در بازار داخلی منجر شــود. در نتیجه 

ارائه دهندگان خدمات باید ملزم به اعالم فعالیت های مربوط به مراجع ذی صالح شوند 

تا این مراجع بتواننــد ارزیابی کنند که الزامات تعیین شــده در بندهــای مربوط رعایت 

شده اند یا خیر و از تفسیر یکسان قوانین در کلیه بازارهای داخلی مطمئن شوند. به طور 

ویژه، در مورد همه استثناهای مبتنی بر رعایت یک آستانه، فرایندی برای اطالع رسانی 

باید فراهم شود تا از تطبیق با آن الزامات ویژه اطمینان حاصل شود.

20. عالوه بر این بهتر است الزامی برای ارائه دهندگان خدمات پرداخت تعیین شود 
که در مواردی که ارزش تراکنش های پرداخت از آســتانه مشــخصی بیشــتر می شــود، 

فعالیت هایی را به مراجع ذی صالح اعالم کنند که در چارچوب شبکه محدود و بر اساس 

معیارهای تعیین شده در این دستورالعمل ارائه می دهند. مراجع ذی صالح باید ارزیابی 

کنند که آیا فعالیت های اعالم شــده را می تــوان فعالیت های مقرر در چارچوب شــبکه 

محدود در نظر گرفت یا خیر.

21. تعریف خدمات پرداخت باید نســبت به فناوری رویکردی خنثی داشــته باشد و 
امکان توسعه انواع جدید خدمات پرداخت را بدهد و درعین حال شرایط فعالیت برابری 
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را برای ارائه دهندگان موجود و جدید خدمات پرداخت تأمین کند.

22. این دســتورالعمل بایــد از رویکــرد دســتورالعمل EC/2007/64 پیــروی کند که 
همه انواع خدمات پرداخــت الکترونیکی را پوشــش می دهد. بنابرایــن، قوانین جدید 

نباید شــامل خدماتی شــوند که در آن ها انتقال مالکیت یــا جابه جایی منابــع مالی از 

پرداخت کننده به دریافت کننده فقط در قالب اســکناس و ســکه انجام شود یا انتقال 

مالکیت مبتنی بر چک کاغذی، حواله، ســفته، بن های کاغذی یا کارت هایی باشــد که 

به ارائه دهنده خدمات پرداخت یا طرف دیگری متکی باشــد که می خواهد منابع را در 

اختیار دریافت کننده قرار دهد.

23. این دستورالعمل نباید شامل تراکنش های پرداخت نقدی شود زیرا بازار پرداخت 
واحدی برای پول نقد وجود دارد. همچنین این دستورالعمل نباید شامل تراکنش های 

پرداخت مبتنی بر چک کاغذی شود؛ زیرا بهره وری در پردازش چک های کاغذی کمتر 

از بهره وری در سایر روش های پرداخت است. بااین حال شیوه مناسب در این حوزه باید 

مبتنی بر اصول تعیین شده در این دستورالعمل باشد.

24. دســته بندی ارائه دهنــدگان خدمــات پرداخــت کــه در اتحادیــه اروپــا خدمــات 
پرداخت قانونی ارائه می دهند، ضروری است. این دسته ها شامل موارد زیر می شوند: 

نهادهای اعتباری ای که از کاربران سپرده می گیرند که از آن ها می توان برای تأمین منابع 

تراکنش های پرداخت اســتفاده کرد )این نهادها همچنان بایــد تابع الزامات احتیاطی 

دستورالعمل EU/2013/36 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا۱ باشند.(، نهادهایی 

که پول الکترونیکی منتشــر می کنند که می توان از آن برای تأمیــن منابع تراکنش های 

 پرداخت اســتفاده کرد )این نهادها همچنان باید تابع الزامات احتیاطی دستورالعمل

EC/2009/110  پارلمــان اروپا و شــورای اتحادیه اروپا باشــند.( و نهادهای پرداخت و 

»نهادهای جیروی اداره پســت«۲ که تحت پوشــش قوانین ملی قرار دارند. اعمال این 

۱.  دستورالعمل EU/2013/36 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۱۳ در مورد دسترسی به فعالیت نهادهای 
اعتباری و نظارت احتیاطی بر نهادهای اعتباری و شرکت های سرمایه گذاری، اصالحیه دستورالعمل EC/2002/87 و لغو دستورالعمل های 

.2006/49/EC )OJ L 176, 27.6.2013, p. 338( 2006/48 و/EC
2.  post office giro institutions



چارچوب حقوقی باید به ارائه دهندگان خدماتی محدود شــود که فعالیت کســب وکار 

همیشگی شان ارائه خدمات پرداخت مطابق این دستورالعمل است.

25. این دســتورالعمل قوانین اجرای تراکنش های پرداختی را وضع می کند که منابع 
مالی شــان طبــق تعریــف دســتورالعمل EC/2009/110 پــول الکترونیکی محســوب 

می شــوند. بااین حــال ایــن دســتورالعمل موضــوع انتشــار پــول الکترونیکــی مقــرر در 

دســتورالعمل EC/2009/110 را قانون گذاری نمی کند. در نتیجــه نهادهای پرداخت 

نباید اجازه انتشار پول الکترونیکی را داشته باشند.

26. دســتورالعملEC/2007/64  نظامی احتیاطی را تعییــن کرد که گواهی واحدی 
برای همه ارائه دهندگان خدمات پرداختی معرفی می کند و ارتباطی با سپرده پذیری یا 

انتشــار پول الکترونیکی ندارند. بدین منظور، دســتورالعمل EC/2007/64  با وضع 

شرایط صدور مجوز برای اشــخاص حقوقی خارج از طبقه بندی های موجود برای ارائه 

خدمات پرداخت در سراســر اتحادیه، طبقه بنــدی جدیــدی از ارائه دهندگان خدمات 

پرداخت را بــا عنوان »نهــاد پرداخــت«۱ معرفی کــرد. صدور مجــوز در ایــن زمینه تابع 

مجموعه شرایط سخت گیرانه و جامعی است. بنابراین، شــرایط یکسانی باید در تمام 

کشورهای عضو اتحادیه در مورد چنین خدماتی در نظر گرفته شود. 

27. از زمان تصویب دستورالعمل EC/2007/64 انواع جدیدی از خدمات پرداخت 
به ویــژه در حــوزه پرداخت هــای اینترنتــی ظهــور کرده انــد. به طــور ویژه خدمات شــروع 

پرداخت در حوزه تجارت الکترونیکی تکامل یافته اند. ایــن خدمات پرداخت با ایجاد 

پل نرم افزاری میان وب ســایت پذیرنده و پلتفرم بانکداری آنالینِ »ارائه دهنده خدمات 

حســاب پرداخت« پرداخت کننده، نقشــی در پرداخت های تجــارت الکترونیکی ایفا 

می کند و پرداخت های اینترنتی را در قالب انتقال اعتبار شروع می کنند.

28. عالوه بــر این، تحــوالت فناورانــه ســال های اخیر باعث ظهــور طیفــی از خدمات 
مکمل مثل خدمات اطالعات حساب۲ شده اند. این خدمات به کاربر خدمات پرداخت 

1.  payment institution
2.  account information services
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اطالعات آنالین تجمیعی در مورد یک یا چند حساب پرداخت را می دهد که نزد یک یا 

چند ارائه دهنده خدمات پرداخت دیگر هستند و از طریق رابط های آنالین ارائه دهنده 

حساب و خدمات پرداخت در دسترس قرار می گیرند. در نتیجه کاربر خدمات پرداخت 

می تواند در هر لحظه نگاهی کلی به وضعیت مالی اش داشــته باشد. این خدمات نیز 

باید تحت پوشش این دستورالعمل باشند تا هم در مورد داده های پرداخت و حساب 

مصرف کنندگان تدابیر حفاظتی کافی لحاظ شود و هم در مورد وضعیت ارائه دهندگان 

خدمات اطالعات حساب قطعیت حقوقی ایجاد شود.

29. خدمات شــروع پرداخت به ارائه دهنده خدمات شــروع پرداخت امکان می دهد 
که بــه دریافت کننــده اطمینان خاطــر دهد کــه پرداخــت در جریان اســت تــا او بتواند 

بدون تأخیــر بی مورد کاالهــا را واگذار کند یا خدمــات را ارائه دهد. ایــن خدمات راه حل 

کم هزینــه ای برای فروشــندگان و مصرف کننــدگان فراهم می کند و بــه مصرف کنندگان 

امکان خرید آنالین بدون کارت پرداخت را می دهد. 

 ازآنجایی کــه خدمــات شــروع پرداخــت در حــال حاضــر تابــع دســتورالعمل

 EC/2007/64 نیســتند، لزوماً مرجعی ذی صالح بر آن ها نظــارت نمی کند و ملزم به 

تطبیق با دستورالعمل EC/2007/64 نیســتند. این وضعیت مجموعه ای از مسائل 

حقوقی را ازجمله در زمینه حفاظت از مصرف کننده، امنیت و پاسخگویی و همچنین 

رقابت و حفاظت از داده به ویژه در مورد حفاظت از داده های کاربران خدمات پرداخت 

مطابق قوانین حفاظــت از داده اتحادیه ایجاد می کند. بنابرایــن، قوانین جدید باید به 

این مسائل رسیدگی کنند.

30. اطالعات کاربری شخصی مورداستفاده کاربر خدمات پرداخت یا ارائه دهنده خدمات 
شروع پرداخت برای احراز هویت امن مشتری معموالً اطالعاتی هستند که ارائه دهندگان 

خدمات حســاب پرداخت صادر کرده انــد. ارائه دهندگان خدمات شــروع پرداخت لزوماً با 

ارائه دهندگان خدمات حســاب پرداخت رابطه قراردادی ندارند؛ لذا ایــن امکان باید فراهم 

شود که بتوانند به فرایندهای احراز هویت ارائه دهندگان خدمات حساب پرداخت اتکا کنند.



31. ارائه دهنده خدمات شروع پرداخت در هیچ مرحله ای از زنجیره پرداخت، منابع 
مالی کاربر را در اختیار نمی گیرد. وقتی ارائه دهنده خدمات شروع پرداختی می خواهد 

خدمات پرداختی ارائه دهد که در مورد آن منابع مالی کاربر را در اختیار می گیرد، باید 

برای آن خدمات مجوز کامل بگیرد.

32. خدمات شروع پرداخت مبتنی بر دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم ارائه دهنده 
خدمات شروع پرداخت به حساب پرداخت کننده است. ارائه دهنده خدمات حساب 

پرداخت که سازوکاری برای دسترسی غیرمستقیم فراهم می کند، باید به ارائه دهندگان 

خدمات شروع پرداخت اجازه دسترسی مستقیم هم بدهد.

33. یــن دســتورالعمل بایــد بــرای ارائــه خدمــات در چارچــوب رگوالتــوری شــفاف و 
هماهنگ باشد. تا زمانی که این قوانین اجرا شوند، کشورهای عضو، کمیسیون، بانک 

 مرکزی اروپــا و مرجع نظارتــی اروپایی )مرجــع بانکداری اروپــا(۱ که به واســطه آیین نامه

 EU( No 1093/2010( پارلمــان اروپــا و شــورای اتحادیــه اروپــا۲ پایه گذاری شــده، باید 

بدون اخالل در تأمین امنیت تراکنش های پرداخت و حفاظت از مشتری برابر ریسک 

کالهبرداری، رقابت منصفانه در بازار را تضمین کنند و از تبعیض توجیه ناپذیر نسبت 

به هر کــدام از نقش آفرینان موجود در بــازار اجتناب کننــد. هر کــدام از ارائه دهندگان 

خدمات پرداخت ازجمله »ارائه دهنده خدمات حساب پرداختی« که به کاربر خدمات 

پرداخت خدمات می دهد، باید بتوانند خدمات شروع پرداخت ارائه دهند.

34. ایــن دســتورالعمل تغییــر چشــمگیری در شــرایط اعطــا و حفــظ مجــوز نهادهای 
پرداخت ایجاد نمی کند. مطابق دستورالعمل EC/2007/64 این شرایط شامل الزامات 

احتیاطی متناســب بــا ریســک های عملیاتــی و مالی پیــش روی ایــن نهادهــا در جریان 

کسب وکارشان اســت. در این زمینه، نیازی به نظام ترکیبی مناســبی برای سرمایه اولیه 

و ســرمایه در جریــان وجود دارد کــه می توان به موقع و بســته بــه نیازهای بــازار به صورت 

1.  European Banking Authority
۲.  آیین نامهEU( No 1093/2010(  پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۰ که مرجع نظارتی اروپایی )مرجع بانکداری 
.)OJ L 331, 15.12.2010, p. 12( 2009/78 کمیسیون را لغو کرد/EC را اصالح و تصمیم No 716/2009/EC را پایه گذاری و تصمیم )اروپا
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پخته تــری آن را بهبــود بخشــید. باتوجه به تنوع گســترده حــوزه خدمــات پرداخت، این 

دســتورالعمل باید به شــیوه های گوناگون به همراه ســطح مشــخصی از احتیاط نظارتی 

اجازه دهد تــا اطمینان حاصل شــود که در مورد ریســک های یکســان رفتار مشــابهی با 

همــه ارائه دهنــدگان خدمات پرداخــت می شــود. الزامــات نهادهــای پرداخــت باید این 

واقعیــت را بازتاب دهد کــه نهادهــای پرداخت دســت بــه فعالیت های ویــژه و محدودی 

می زننــد و در نتیجــه ریســک هایی ایجاد می کننــد کــه محدودترنــد و نظارت بــر آن ها و 

کنترل آن ها آسان تر از ریسک هایی است که در طیف گسترده تر فعالیت های نهادهای 

اعتباری ایجاد می شود. به طور ویژه نهادهای پرداخت باید از پذیرش سپرده ها از کاربران 

منع شــوند و اجازه داشــته باشــند از منابع دریافتی از کاربران فقط بــرای انجام خدمات 

پرداخت اســتفاده کنند. قوانین احتیاطی الزامی شــامل ســرمایه اولیه باید متناسب با 

ریســک مربوط به خدمت پرداخت موردنظر ارائه شــده از ســوی نهاد پرداخت باشــند. 

ارائه دهندگان خدمات پرداختی که فقط خدمات شروع پرداخت ارائه می دهند باید در 

زمینه سرمایه اولیه، دارای ریسک متوسط در نظر گرفته شوند.

35. ارائه دهندگان خدمات شــروع پرداخــت و ارائه دهندگان خدمات اطالعات حســاب 
زمانی که این خدمات را فقط ارائه می دهند، منابع مالی مشتریان را در اختیار نمی گیرند. 

بنابراین، اعمال الزامات مالکیت منابع مالی در مورد این نقش آفرینان جدید بازار توجیهی 

ندارد. در هر صورت، این ارائه دهندگان باید بتوانند به وظایفشان در رابطه با فعالیت ها یشان 

عمل کنند. در نتیجه باید ملزم به داشتن بیمه غرامت حرفه ای یا ضمانتی مشابه باشند. 

مرجع بانکداری اروپا باید با تدوین راهنماهایی در مورد معیارهای مورداستفاده کشورهای 

عضو مطابق ماده ۱۶ آیین نامه EU( No 1093/2010( حداقل ارزش بیمه غرامت حرفه ای 

یا ضمانت مشــابه را تعیین کند. مرجع بانکــداری اروپا نباید بین بیمــه غرامت حرفه ای و 

ضمانت مشابه تفاوتی قائل شود؛ زیرا باید قابل جایگزینی با یکدیگر باشند.

 ضروری اســت کــه نهاد 
۱
36. بــرای جلوگیــری از سوءاســتفاده از حــق فعالیــت تجــاری

۱.  حق فعالیت تجاری )right of establishment( حق هر شهروند در هر کشوری در اتحادیه اروپا برای تأسیس شرکت، راه اندازی 
زیرمجموعه یا به طور کلی انجام کسب وکار در هر کشور دیگر اتحادیه اروپاست.



پرداخت متقاضی مجوز در کشور عضو ملزم شود دست کم بخشی از کسب وکار خدمات 

پرداختش را در آن کشور عضو ارائه دهد.

37. باید شــرطی تعیین شــود که منابع مالی کاربران خدمات پرداخت مجــزا از منابع 
مالی نهــاد پرداخت نگهــداری شــوند. وقتی نهــاد پرداختی منابــع مالی کاربــر خدمات 

پرداخت را در اختیــار می گیــرد، وجود الزامــات حفاظتی ضروری اســت. در مــواردی که 

نهاد پرداخِت یکســانی تراکنش پرداختی را بــرای پرداخت کننــده و دریافت کننده اجرا 

می کند و خط اعتباری برای پرداخت کننده فراهم می شود، شاید مناسب باشد که وقتی 

منابع مالی نشان دهنده مطالبه دریافت کننده از نهاد پرداخت هستند، از این منابع به 

نفع دریافت کننده حفاظت شــود. نهادهــای پرداخت همچنین باید تابــع الزامات ضد 

پول شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم باشند.

38. این دستورالعمل وظیفه گزارش دهی نهادهای پرداخت یا وظیفه  انجام حسابرسی 
در مورد حســاب های ســاالنه و تلفیقی شــان را تغییر نمی دهد. نهادهــای پرداخت باید 

حساب های ساالنه و تلفیقی شان را مطابق دستورالعمل EEC/86/635 شورای اتحادیه 

اروپا۱ و دستورالعمل EU/2013/34 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا۲ تنظیم کنند. 

حساب های ساالنه و حساب های تلفیقی باید حسابرسی شوند، مگر اینکه بر اساس این 

دستورالعمل ها نهاد پرداخت از این وظیفه معاف شده باشد.

39. ارائه دهنــدگان هنــگام ارائــه یــک یــا چنــد خدمــت پرداخــت تحــت پوشــش ایــن 
دستورالعمل، باید همیشه حساب های پرداخت مورداستفاده را فقط برای تراکنش های 

پرداخت در اختیار داشــته باشــند. برای اینکه ارائه دهندگان خدمــات پرداخت توانایی 

ارائه خدمات داشته باشند، باید امکان گشایش و حفظ حساب نزد نهادهای اعتباری را 

داشته باشند. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که دسترسی به این حساب ها 

 ۱.  دستورالعمل EEC/86/635 شورا در تاریخ ۸ دسامبر ۱۹۸۶ در مورد حساب های ساالنه و تلفیقی بانک ها و سایر نهادهای مالی 
  .)OJ L 372, 31.12.1986, p. 1(

۲.  دستورالعمل EU/2013/34 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۱۳ در مورد صورت حساب های مالی ساالنه، 
صورت حساب های مالی تلفیقی و گزارش های مربوط به انواع مشخصی از فعالیت ها، اصالحیه دستورالعمل EC/2006/43 پارلمان 
.)OJ L 182, 29.6.2013, p. 19( 83/349 شورای اتحادیه اروپا/EEC 78/660 و/EEC اروپا و شورای اتحادیه اروپا و لغو دستورالعمل های
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بدون تبعیض و متناسب با هدف قانونی موردنظر فراهم می شود. اگرچه سطح دسترسی 

می تواند ابتدایی و پاسخگوی نیازهای اولیه باشد، همیشه باید به قدری فراگیر باشد که 

نهاد پرداخت بتواند خدماتش را بدون مانع و به صورت کارآمد ارائه دهد.

40. این دستورالعمل باید اعطای اعتبار از سوی نهادهای پرداخت، به طور ویژه اعطای 
اعتبار و صــدور کارت اعتبــاری را فقط در مــواردی قانون گــذاری کند که رابطــه نزدیکی با 

خدمــات پرداخــت دارند. فقــط زمانی کــه اعتبار بــرای تســهیل خدمات پرداخــت اعطا 

می شود و ماهیت کوتاه مدت دارد و برای مدت ۱۲ ماه یا کمتر، ازجمله به صورت چرخشی 

اعطا می شــود، باید به نهادهای پرداخت اجــازه اعطای این اعتبار در مــورد فعالیت های 

فرامــرزی داده شــود، البته به شــرط اینکه بیشــتر بــا اســتفاده از منابــع مالی خــودِ نهاد 

پرداخت و همچنین منابع مالی دیگر از بازارهای سرمایه تأمین شود، نه منابع مالی ای که 

به نیابت از مشتریان برای خدمات پرداخت در اختیار دارند. این قوانین نباید در اجرای 

دستورالعملEC/2008/48  پارلمان اروپا و شــورای اتحادیه اروپا۱، سایر قوانین مربوط 

اتحادیه یا آن دسته از تدابیر ملی مربوط به شرایط اعطای اعتبار به مصرف کننده اخاللی 

ایجاد کند که با این دستورالعمل هماهنگ نیستند.

41. در مجموع همکاری میان مراجع ذی صالح ملی مسئول اعطای مجوز به نهادهای 
پرداخــت، اجــرای تدابیــر کنترلــی و تصمیم گیــری در مــورد لغــو مجوزهــای اعطاشــده 

رضایت بخش بــوده اســت. بااین حال در مــورد اطالعاتــی که مبادلــه می شــوند و کاربرد 

و تفســیر منســجم ایــن دســتورالعمل در اعمــال حــق فعالیــت تجــاری یــا آزادی ارائــه 

خدمــات »مجــوز پاســپورتی« ازجملــه از طریــق اینترنــت در مــواردی که نهــاد پرداخت 

مجوزدار عالقه مند بــه ارائه خدمات پرداخت در کشــور عضوی به جز کشــور عضو مبدأ 

اســت، همکاری میان مراجع ذی صــالح باید بهبــود یابد. مرجــع بانکداری اروپــا باید به 

 حــل اختالف نظرهــای مراجــع ذی صــالح در زمینه همــکاری فرامــرزی مطابــق آیین نامه

 EU( No 1093/2010( کمک کند. همچنین باید مجموعه پیش نویسی از استانداردهای 

۱.  دستورالعمل EC/2008/48 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۰۸ در مورد قراردادهای اعتباری برای 
.)OJ L 133, 22.5.2008, p. 66( 87/102 شورای اتحادیه اروپا/EEC مصرف کنندگان و لغو دستورالعمل



فنی رگوالتوری در مورد همکاری و تبادل داده ها تهیه کند.

42. برای بهبود شــفافیت فعالیت نهادهای پرداخت )و ازجمله نمایندگانشــان( که از 
مراجع ذی صالح کشور عضو مبدأ مجوز گرفته اند یا نزد آن ها ثبت شده اند و تأمین امنیت 

مصرف کنندگان، اطمینان از دسترسی عمومی آسان به فهرســت نهادهای ارائه دهنده 

خدمات پرداخت ضروری است. بنابراین، مرجع بانکداری اروپا باید یک دفتر ثبت مرکزی 

را تدوین و مدیریت کند و در آن فهرستی از نهادهایی را منتشر کند که خدمات پرداخت 

ارائه می دهند. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که داده های ارائه شده پیوسته 

به روز می شوند. این اقدام ها همچنین باید به بهبود همکاری مراجع ذی صالح کمک کنند.

43. با الزام نهادهای پرداخت به اطالع رسانی بدون تأخیر بی مورد به مرجع ذی صالح 
کشــور عضو مبدأ در مورد هرگونه تغییر اثرگذار بر دقت اطالعات و مستندات ارائه شده 

مربوط بــه اعطای مجــوز، ازجمله نماینــدگان یا نهادهــای دیگری که فعالیت هــا به آن ها 

برون سپاری شده، دسترسی به اطالعات دقیق و به روز باید بهبود یابد. همچنین مراجع 

ذی صالح در صورت وجود تردید، باید صحت اطالعات دریافتی را راستی آزمایی کنند.

44. کشــورهای عضو باید بتوانند برای اهــداف اطالعاتی یا آمــاری، نهادهای پرداخت 
فعال در قلمروشان را که دفتر اصلی شان در کشور دیگری از اتحادیه اروپا قرار دارد، ملزم 

کنند گزارش های دوره ای در مورد فعالیت هایشان ارائه دهند. در مواردی که این نهادهای 

پرداخت پیروی حق فعالیت تجاری کار می کنند، باید بتوان از این اطالعات برای نظارت 

بر تطبیــق با مــواد ۳ و ۴ این دســتورالعمل اســتفاده کرد و کشــورهای عضو بایــد بتوانند 

این نهادهای پرداخــت را ملزم به ایجاد یک نقطه تماس مرکزی در قلمروی شــان کنند تا 

نظارت مراجع ذی صالح بر شبکه های نمایندگان تسهیل شود. مرجع بانکداری اروپا باید 

پیش نویسی از استانداردهای رگوالتوری تدوین کند که در آن معیارهایی مشخص شده 

باشد که نشان دهند ایجاد نقطه تماس مرکزی چه زمانی ضروری است و چه کارکردهایی 

باید داشته باشــد. الزام به ایجاد نقطه تماس مرکزی باید متناسب با دستیابی به هدف 

ارتباطی کافی و گزارش اطالعات در مورد تطبیق با مواد ۳ و ۴ در کشور عضو میزبان باشد.
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45. در موقعیت های اضطراری مثل کالهبرداری در مقیاس گســترده کــه نیاز به اقدام 
فوری دارد، مراجع ذی صالح کشور میزبان باید بتوانند با همکاری مراجع ذی صالح کشور 

مبدأ دســت به اقدام های احتیاطی بزنند. این اقدام ها باید مناســب، متناسب با هدف، 

بدون تبعیــض و موقتی باشــند. هر اقدامی باید توجیه مناســبی داشــته باشــد. مراجع 

ذی صالح کشور مبدأ نهاد پرداخت مربوط و سایر مراجع درگیر مثل کمیسیون و مرجع 

بانکداری اروپا باید از قبل یــا اگر باتوجه به موقعیت اضطراری ممکــن نبود، بدون تأخیر 

بی مورد مطلع شوند.

46. هرچند این دستورالعمل حداقل مجموعه اختیارات موردنیاز مراجع ذی صالح برای 
نظارت بر تطبیق نهادهای پرداخت با این دستورالعمل را تعیین می کند، مراجع ذی صالح 

باید همراه با رعایت حقوق اساســی، ازجمله حــق برخورداری از حریــم خصوصی از این 

اختیارات استفاده کنند. در مواردی که ممکن است اعمال این اختیارات به سوءاستفاده 

یا خودسری هایی منجر شود که مداخله جدی در این حقوق ایجاد می کنند، کشورهای 

عضو باید بدون ایجاد خلل در اختیارات مرجعی مستقل )مرجع ملی حفاظت از داده( و 

مطابق منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا تدابیر حفاظتی کافی و مؤثری را در نظر بگیرند. 

به عنوان مثال در موارد مقتضی، باید این کار را با کسب اجازه از مرجع قضایی کشور عضو 

مربوطه انجام دهند.

47. باید اطمینان حاصل کرد که همه اشخاص ارائه دهنده خدمات پرداخت مشمول 
حداقل الزامات قانونی و رگوالتوری شوند. در نتیجه مطلوب است که ثبت هویت و محل 

سکونت همه افراد ارائه دهنده خدمات پرداخت الزامی شود؛ ازجمله افرادی که نمی توانند 

دامنه کامل شرایط کسب مجوز به عنوان نهاد پرداخت را رعایت کنند. چنین رویکردی 

با منطق توصیه نامه ۶ گروه ویژه اقدام مالی در مورد پول شــویی هم سوست. توصیه نامه 

مذکور سازوکاری ارائه می دهد که در آن با ارائه دهندگان خدمات پرداختی که نمی توانند 

همه شرایط تعیین شده در این توصیه نامه را رعایت کنند، نیز باید مانند نهادهای پرداخت 

برخورد شود. در این موارد حتی وقتی افراد از همه یا بخشی از شرایط کسب مجوز معاف 



هستند، کشورهای عضو باید مشــخصات آن ها را در دفتر ثبت نهادهای پرداخت درج 

کنند. بااین حال ضروری اســت که امکان تعریف استثنائی وجود داشــته باشد که تابع 

الزامات سخت گیرانه در مورد ارزش تراکنش های پرداخت باشد. نهادهای پرداختی که از 

استثنا بهره می برند نباید از حق فعالیت تجاری یا آزادی ارائه خدمات بهره ببرند و نباید 

درحالی که عضو سیستم پرداختی هستند، غیرمستقیم از این حقوق استفاده کنند.

48. باتوجه بــه ماهیت ویــژه فعالیت و ریســک های مربوط بــه ارائه خدمــات اطالعات 
حساب، ایجاد نظام احتیاطی ویژه برای ارائه دهندگان خدمات اطالعات حساب ضروری 

اســت. ارائه دهندگان خدمات اطالعات حساب باید اجازه داشته باشــند که خدمات را 

به صورت فرامرزی ارائه دهند و از قوانین »مجوز پاسپورتی« بهره ببرند.

49. ضــروری اســت که هــر ارائه دهنــده خدمــات پرداختــی بتوانــد به زیرســاخت های 
فنی سیســتم های پرداخت دسترسی داشــته باشــد. بااین حال این دسترسی باید تابع 

الزامات مناسب باشد تا درستی و پایداری این سیستم ها تضمین شود. هر ارائه دهنده 

خدمــات پرداختی کــه برای مشــارکت در سیســتم پرداختی درخواســت می دهــد، باید 

ریسک سیستم انتخابی خودش را بپذیرد و به آن سیستم پرداخت ثابت کند تمهیدات 

داخلی اش به اندازه کافی در برابر ریســک های گوناگون مقاوم اســت. این سیســتم های 

پرداخت معموالً شــامل سیســتم های کارتی با چهار طرف مشــارکت کننده و همچنین 

سیستم های بزرگی می شــود که انتقال اعتبار و دایرکت دبیت را پردازش می کنند. برای 

اطمینان از برخــورد برابر بــا طبقه بندی هــای متفــاوت ارائه دهندگان خدمــات پرداخت 

مجوزدار طبق شــرایط پروانه شــان در سراســر اتحادیــه، قوانیــن مربوط به دسترســی به 

سیستم های پرداخت باید شفاف شوند.

50. در مورد برخورد بدون تبعیض با نهادهای پرداخت مجوزدار و نهادهای اعتباری باید 
تصریح شــود که هر ارائه دهنده خدمات پرداختی که در بازار داخلی رقابت می کند، بتواند 

در شــرایط یکســان از خدمات زیرســاخت های فنــی این سیســتم های پرداخت اســتفاده 

کند. مقتضی اســت که برخــورد متفاوتی بــا ارائه دهنــدگان خدمــات پرداخت مجــوزدار و 
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 2009/110/EC نهادهای بهره مند از اســتثنای این دســتورالعمل و ماده ۳ دســتورالعمل

به دلیل تفاوت هــا در چارچــوب احتیاطی مربوطشــان تعیین شــود. در هر صــورت تفاوت 

در شــرایط قیمتی تنها زمانی باید مجاز شــمرده شــود کــه ناشــی از تفــاوت در هزینه هایی 

باشــد که ارائه دهنــدگان خدمــات پرداخــت متحمل می شــوند. این مســئله نبایــد در حق 

 کشورهای عضو برای محدودکردن دسترســی به سیستم های حیاتی مطابق دستورالعمل

EC/98/26  پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا۱ و در صالحیت بانک مرکزی اروپا و سیستم 

اروپایی بانک های مرکزی۲ در دسترسی به سیستم های پرداخت اخاللی ایجاد کند.

 51. مشــارکت کنندگان سیســتم های پرداخــت برگزیــده تابــع شــرایط دســتورالعمل
 EC/98/26 هســتند و خدمــات مربــوط بــه چنیــن سیســتمی را بــه ارائه دهنــدگان 

مجوزدار یا ثبت شده خدمات پرداخت ارائه می دهند. این دستورالعمل در دامنه کاربرد 

دســتورالعمل EC/98/26 اخاللی ایجــاد نمی کند. بااین حــال برای اطمینــان از رقابت 

منصفانه میان ارائه دهندگان خدمات پرداخت، این مشــارکت کنندگان باید در صورت 

دریافت درخواست، دسترسی به این خدمات را بی طرفانه، متناسب و بدون تبعیض به هر 

ارائه دهنده مجوزدار یا ثبت شده خدمات پرداخت اعطا کنند. البته ارائه دهندگان خدمات 

پرداختی کــه این دسترســی را دریافــت می کنند نبایــد مشــارکت کننده ای طبق تعریف 

دستورالعمل EC/98/26 باشند و در نتیجه نباید از تدابیر حفاظتی آن بهره مند شوند.

52. شرایط مربوط به دسترسی به سیستم های پرداخت نباید شامل سیستم هایی شود 
که یک ارائه دهنده خدمات پرداخت واحد ایجاد و مدیریت می کند. این نوع سیستم های 

پرداخت می توانند در رقابت مســتقیم با سیســتم های پرداخت یا به طــور معمول تر در 

بازاری گوشه ای فعالیت کنند که از پوشش کافی سیستم های پرداخت برخوردار نیست. 

این سیستم ها شامل طرح هایی با سه طرف مشارکت کننده مثل طرح های کارتی با سه 

طرف مشارکت کننده می شــود به شــرطی که هرگز در عمل برای مثال با اتکا به دارندگان 

پروانه، نمایندگان یا شــریک های دارای برند مشــترک به عنوان طرح هــای کارتی با چهار 

۱.  دستورالعمل EC/98/26 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۹ مه ۱۹۹۸ در مورد قطعیت تسویه در سیستم های تسویه پرداخت 
.)OJ L 166, 11.6.1998, p. 45( و اوراق بهادار

2.  European System of Central Banks



طرف مشارکت کننده فعالیت نکنند. همچنین این سیســتم ها معموالً شامل خدمات 

پرداختی می شــوند کــه ارائه دهنــدگان خدمــات مخابراتی ارائــه می دهنــد و اپراتور طرح 

همزمان ارائه دهنــده خدمات پرداخت بــه پرداخت کننــده و دریافت کننــده و همچنین 

سیستم های داخلی گروه های بانکی است. برای رونق رقابتی که این سیستم های پرداخت 

بسته می توانند برای سیستم های پرداخت جریان اصلی تثبیت شده ایجاد کنند، درست 

نیست که دسترسی به این سیستم های پرداخت انحصاری بسته به اشخاص ثالث اعطا 

شود. البته این سیستم های بسته همواره باید تابع قوانین رقابت اتحادیه و قوانین ملی 

باشند که ممکن است اعطای دسترسی به طرح ها را الزامی کنند تا رقابت مؤثر در بازارهای 

پرداخت را حفظ کنند.

53. ازآنجایی که مصرف کنندگان و کسب وکارها در موقعیت یکسانی نیستند، به سطح 
یکسانی از حفاظت نیاز ندارند. هرچند باید حقوق مصرف کنندگان را با موادی تضمین 

کرد که کسب وکارها نتوانند با قرارداد از آن ها فرار کنند، منطقی است که به کسب وکارها 

و سازمان ها اجازه دهیم وقتی با مصرف کنندگان سروکار ندارند، خودشان به نحو دیگری 
به توافق برسند. بااین حال کشورهای عضو باید بتوانند مقرر کنند که با بنگاه های خرد۱ 

طبق تعریف توصیه نامه   EC/2003/361  کمیسیون۲ به همان شکل مصرف کنندگان 

برخورد شود. در هر صورت برخی از مواد اصلی این دستورالعمل باید همیشه و صرف نظر 

از وضعیت کاربر اعمال شوند.

54. این دستورالعمل باید وظایف ارائه دهندگان خدمات پرداخت در زمینه ارائه اطالعات 
به کاربران خدمات پرداخت را مشخص کند. کاربران خدمات پرداخت باید سطح باالیی 

از اطالعات شفاف را درباره این خدمات دریافت کنند تا انتخاب های کامالً آگاهانه داشته 

باشند و بتوانند در سطح اتحادیه اروپا آزادانه انتخاب کنند. این دستورالعمل در راستای 

شفافیت، الزامات هماهنگی را وضع می کند که برای اطمینان از ارائه اطالعات ضروری، 

کافی و جامع در مورد قرارداد خدمات پرداخت و تراکنش های پرداخت به کاربران خدمات 

1.  microenterprises
.)OJ L 124, 20.5.2003, p. 36( 2003/361 کمیسیون در تاریخ ۶ مه ۲۰۰۳ در مورد تعریف بنگاه های خرد، کوچک و متوسط/EC ۲.  توصیه نامه
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پرداخِت موردنیاز است. کشورهای عضو برای تقویت کارکرد روان بازار واحد در خدمات 

پرداخت باید فقط شرایط اطالعاتی مقرر در این دستورالعمل را اجرا کنند.

55. مصرف کنندگان باید مطابق دســتورالعمل EC/2005/29 پارلمان اروپا و شورای 
 ،2002/65/EC۳ ،2000/31/EC۲ اتحادیــه اروپــا۱ و همچنیــن دســتورالعمل های

EU۴ ،2008/48/EC/2011/83 و EU۵/2014/92 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا 

در برابر شــیوه های غیرمنصفانه و گمراه کننده حفاظت شــوند. مواد آن دستورالعمل ها 

همچنان پابرجا هستند. بااین حال رابطه بین الزامات اطالعاتی پیش قراردادی وضع شده 

در این دستورالعمل و دستورالعمل EC/2002/65 باید به طور ویژه شفاف سازی شوند.

56. برای بهبود بهره وری، اطالعات الزامی باید متناسب با نیازهای کاربران باشند و در 
قالبی استاندارد منتقل شــوند. بااین حال الزامات اطالعاتی برای یک تراکنش پرداخت 

واحد باید با الزامات چارچوب های قرارداد با مجموعه ای از تراکنش های پرداخت، متفاوت 

باشند.

57. در عمل چارچوب های قرارداد و تراکنش های پرداخت تحت پوشــش آن ها بســیار 
متداول تر و دارای اهمیت اقتصادی بیشتری از تراکنش های پرداخت واحد هستند. اگر 

حســاب پرداخت یا ابزار پرداخت ویژه ای وجود داشــته باشــد، چارچوب قــرارداد الزامی 

است. در نتیجه، الزامات وجود اطالعات قبلی در مورد چارچوب های قرارداد باید جامع 

باشند و اطالعات همیشه باید روی کاغذ یا ابزار بادوام دیگری مثل نسخه چاپی چاپگرها، 

ســی دی رام ها، دی وی دی ها، دیســک های ســخت کامپیوترهای شــخصی و سایت های 

۱.  دستورالعمل EC/2005/29 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۱ مه ۲۰۰۵ در مورد شیوه های تجاری B2C غیرمنصفانه در 
 2002/65/EC 97/7 و/EC، 98/27/EC 84/450 شورای اتحادیه اروپا، دستورالعمل های/EEC بازار داخلی و اصالحیه دستورالعمل

.)OJ L 149, 11.6.2005, p. 22( پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا  )EC( No 2006/2004 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا و آیین نامه
۲.  دستورالعمل EC/2000/31 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۸ ژوئن ۲۰۰۰ در مورد برخی ابعاد حقوقی خدمات جامعه 

.)OJ L 178, 17.7.2000, p. 1( اطالعاتی به ویژه تجارت الکترونیکی در بازار داخلی
۳.  دستورالعمل EC/2002/65 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۲ در مورد بازاریابی از راه دور خدمات مالی مصرفی و 

. 97/7/EC 98/27 و/EC  )OJ L 271, 9.10.2002, p. 16( 90/619 شورای اتحادیه اروپا و دستورالعمل های/EEC اصالحیه دستورالعمل
۴.  دستورالعمل EU/2011/83 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۱۱ در مورد حقوق مصرف کننده، اصالحیه 
دستورالعمل EEC/93/13 شورای اتحادیه اروپا و دستورالعمل EC/1999/44 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا و لغو دستورالعمل 

.)OJ L 304, 22.11.2011, p. 64( 97/7 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا/EC 85/577 شورای اتحادیه اروپا و دستورالعمل/EEC
۵.  دستورالعمل EU/2014/92 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۴ در مورد تشابه کارمزدهای مربوط به حساب های 

.)OJ L 257, 28.8.2014, p. 214( پرداخت، تغییر حساب پرداخت و دسترسی به حساب های پرداخت با قابلیت های پایه ای



اینترنتی ارائه شــود. به شــرط اینکه این ســایت ها بــرای ارجــاع در آینده به مــدت کافی و 

مناسب برای هدف دسترســی به اطالعات در دسترس باشــند و همچنین این سایت ها 

امکان تهیه نسخه بدون تغییر اطالعات ذخیره شده را فراهم کنند. بااین حال باید برای 

ارائه دهنده خدمات پرداخت و کاربر خدمات پرداخت این امکان وجود داشته باشد که 

در چارچوب قرارداد در مورد نحوه دریافت اطالعات بعدی در مورد تراکنش های پرداخت 

انجام شده توافق کنند. به عنوان مثال اینکه در بانکداری اینترنتی، همه اطالعات مربوط 

به حساب پرداخت به صورت آنالین در دسترس کاربر باشد.

58. در تراکنش های پرداخت واحد همیشــه فقط اطالعات ضــروری باید به صالحدید 
ارائه دهنــده خدمات پرداخــت ارائــه شــود. ازآنجایی که پرداخت کننــده معمــوالً در زمان 

ثبت سفارش پرداخت حاضر اســت، این الزام نباید وجود داشته باشد که در همه موارد 

اطالعات روی کاغذ یا ابزار بادوام دیگری ارائه شود. ارائه دهنده خدمات پرداخت باید بتواند 

اطالعات را شفاهی از پشت پیشــخان ارائه دهد یا آن را به هر صورت دیگری به آسانی در 

دســترس قرار دهد؛ به عنوان مثال می توانند این کار را با ارائه شــرایط روی تابلوی اعالنات 

در فضــای موردنظر انجــام دهند. عالوه بــر این اطالعاتــی باید در ایــن مورد ارائه شــود که 

اطالعات مفصل تر را کجا می توان مشــاهده کرد )برای مثال در وب سایت(. بااین حال اگر 

مصرف کننده درخواست دهد، اطالعات ضروری باید روی کاغذ یا ابزار بادوام دیگری هم 

ارائه شود.

59. ایــن دســتورالعمل بایــد حقــی بــرای مصرف کننــدگان تعییــن کنــد کــه بتواننــد 
اطالعــات مربــوط را پیــش از متعهــد شــدن بــه هرگونــه قــرارداد خدمــات پرداختــی 

بــه رایــگان دریافــت کننــد. همچنیــن مصرف کننــدگان بایــد بتواننــد در هــر زمانــی 

رابطــه قــراردادی، اطالعــات قبلــی و چارچــوب قــرارداد را بــه رایــگان دریافــت کننــد تــا 

هــم بتواننــد خدمــات و شــرایط ارائه دهنــدگان خدمــات پرداخــت را مقایســه کننــد 

و هــم در صــورت وجــود اختــالف، حقــوق و وظایــف قراردادی شــان را بازبینــی کننــد؛ 

بدیــن ترتیــب ســطح باالیــی از حفاظــت از مصرف کننــده حفــظ می شــود. ایــن 

 شــرایط بایــد بــا دســتورالعمل EC/2002/65  ســازگار باشــد. شــرایط ویــژه در مــورد 
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اطالعات رایگان در این دستورالعمل نباید این اثر را داشته باشد که دریافت هزینه برای 

ارائه اطالعات به مصرف کنندگان بر اساس سایر دستورالعمل های مربوط را ممکن کنند.

60. روش ارائه دهنده خدمات پرداخت برای ارائه اطالعات الزامی به کاربر خدمات پرداخت 
باید نیازهای کاربر و همچنین ابعاد فنی عملی و صرفه جویی در هزینه ها را بسته به موقعیتی 

مدنظر قرار دهد که طبق توافق موجود در قرارداد خدمات پرداخت موردنظر وجود دارد. 

در نتیجه این دســتورالعمل باید بیــن دو روش دادن اطالعات توســط ارائه دهنده خدمات 

پرداخت تمایز قائل شود: اطالعات یا باید ارائه شــود، یعنی ارائه دهنده خدمات پرداخت 

اطالعات را فعاالنه در زمان مناسب در این دستورالعمل و بدون درخواست کاربر خدمات 

پرداخت منتقل کند یا اطالعات باید با درخواست کاربر برای دریافت اطالعات بیشتر در 

دسترس او قرار بگیرد. 

در وضعیت دوم، کاربر خدمــات پرداخت باید اقداماتی انجام دهد تــا اطالعات را دریافت 

کند، برای مثال از ارائه دهنده خدمات درخواست کند، وارد بخش پیام های دریافتی حساب 

بانکی شود یا کارت بانکی را در چاپگر گردش حساب وارد کند. برای این اهداف، ارائه دهنده 

خدمات پرداخت باید اطمینان حاصل کند که دسترسی به اطالعات ممکن است و اطالعات 

در دسترس کاربر خدمات پرداخت قرار دارد.

61. مصرف کننده باید اطالعات پایه ای مربوط به تراکنش های پرداخت انجام شده را بدون 
پرداخت هزینه اضافه دریافت کند. در مورد تراکنش پرداخت واحد، ارائه دهنده خدمات 

پرداخت نباید هزینه مجزایی برای این اطالعات دریافت کند. به همین ترتیب، اطالعات 

بعدی در مورد تراکنش های پرداخت ذیل یک چارچوب قــرارداد نیز باید به صورت ماهانه 

و رایگان ارائه شــوند. بااین حال باتوجه به اهمیت شــفافیت و نیازهای متفاوت مشتریان، 

طرفین باید بتوانند خودشان در مورد هزینه دریافت اطالعاِت بیشتر یا در بازه های زمانی 

کوتاه تر توافق کنند. در راستای توجه به شیوه های ملی متفاوت، کشورهای عضو باید بتوانند 

ارائه رایگان صورت وضعیت ماهانه حساب های پرداخت را روی کاغذ یا در قالب ابزار بادوام 

دیگری الزامی کنند.



62. به منظور افزایش حق انتخاب مشتری، مصرف کنندگان باید بتوانند قرارداد را بدون 
پرداخت هزینه فســخ کننــد. بااین حــال در مــورد قراردادهایی که مصرف کننــده کمتر از 

۶  ماه بعد از اجرا لغوشــان می کند، ارائه دهندگان خدمــات پرداخت باید بتوانند مبلغی 

معادل هزینه های ناشــی از فســخ قرارداد از مصرف کننــده دریافت کننــد. فاصله زمانی 

اعالم تا فسخ برای مصرف کنندگان نباید بیشتر از یک ماه و برای ارائه دهندگان خدمات 

پرداخت نباید کمتر از دو ماه باشد. این دستورالعمل نباید در وظیفه ارائه دهنده خدمات 

پرداخت در فسخ قرارداد خدمات پرداخت در شرایط استثنائی تعیین شده در سایر قوانین 

اتحادیه اروپا یا قوانین ملی مثل پول شویی، یا تأمین مالی تروریسم، یا هرگونه اقدامی برای 

مسدودسازی منابع، یا هر اقدام ویژه ای برای جلوگیری از وقوع جرم، یا تحقیقات در مورد 

جرائم خللی ایجاد کند.

63. کشورهای عضو باید برای اطمینان از حفاظت سطح باال از مصرف کننده در راستای 
منافع او بتوانند محدودیت ها یا ممنوعیت هایی را در مورد تغییرات یک جانبه در شرایط 

چارچوب قرارداد حفظ یا وضع کنند؛ به عنوان مثال این الزامات باید به نحوی باشند که 

وقتی دلیل موجهی برای تغییر وجود ندارد، نتوان تغییری ایجاد کرد.

64. شرایط قراردادی نباید در هدف یا اثرگذاری )به واسطه ملیت یا محل سکونت فرد( 
به زیان مصرف کنندگانی باشد که به صورت قانونی در اتحادیه اروپا ساکن هستند و هیچ 

نباید تبعیضی گذاشته شود. به عنوان مثال در مواردی که مفاد قرارداد حق مسدودسازی 

ابزار پرداخت به دالیل موجه و بی طرفانه را می دهد، ارائه دهنده خدمات پرداخت نباید 

بتواند صرفاً به این دلیل کــه کاربر خدمات پرداخت مکان ســکونتش را در اتحادیه اروپا 

تغییر داده، این حق را از او بگیرد.

65. در مــورد هزینه ها، تجربــه نشــان داده که تقســیم هزینه ها بیــن پرداخت کننده و 
دریافت کننده کارآمدترین روش است زیرا پردازش بی وقفه پرداخت ها را تسهیل می کند. 

در نتیجه باید مقرر شود که در شرایط عادی کارمزدها به طور مستقیم از پرداخت کننده 

و دریافت کننده و  توســط ارائه دهندگان خدمات پرداخت طرفین دریافت شوند. مقدار 
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هزینه های دریافتی می تواند صفر باشد، زیرا شرایط این دستورالعمل نباید تأثیری روی 

این شــیوه برخی ارائه دهندگان خدمات پرداخت بگــذارد که برای اضافه کــردن مبالغ به 

حساب مصرف کنندگان هزینه ای از آن ها دریافت نمی کنند. به همین ترتیب باتوجه به 

شــرایط قــرارداد، ارائه دهنــده خدمــات پرداخــت می توانــد در ازای اســتفاده از خدمــات 

پرداخت، فقط از دریافت کننــده )پذیرنده(۱ هزینه دریافت کنــد. در این حالت هزینه ای 

از پرداخت کننده دریافت نمی شــود. ممکن است سیســتم های پرداخت برای دریافت 

هزینه از مدل حق اشتراک استفاده کنند. شرایط مربوط به مبلغ انتقالی یا هرگونه هزینه 

وضع شده هیچ تأثیر مستقیمی روی قیمت گذاری ارائه دهندگان خدمات پرداخت یا هر 

واسطه دیگری نمی گذارد.

66. شــیوه های ملــی متفــاوت در مــورد دریافــت هزینــه بــرای اســتفاده از یــک ابــزار 
پرداخــت خــاص »دریافــت هزینــه اضافــه« بــه ناهمگونــی شــدید بــازار پرداخــت در 

اتحادیــه اروپــا منجــر شــده و بــه منشــأ ســردرگمی مصرف کننــدگان، به ویــژه در بســتر 

تجــارت الکترونیکــی و تراکنش هــای فرامــرزی تبدیــل شــده اســت. پذیرنــدگان مســتقر 

در کشــورهای عضــوی کــه در آن هــا دریافــت هزینــه اضافــه مجــاز اســت، محصــوالت و 

 خدماتی در کشــورهایی ارائه می دهند که در آن هــا دریافت هزینه اضافه ممنوع اســت. 

همچنین پذیرندگان زیادی وجود دارند که از مصرف کنندگان به واســطه استفاده از ابزار 

پرداخت ویــژه ای، هزینه ای بســیار بیشــتر دریافــت می کنند. به عــالوه ایــن حقیقت که 

آیین نامه EU( 2015/751( قوانیــن کارمزدهای مبادله را بــرای پرداخت های کارتی تعیین 

می کند، دلیلی مستدل برای بازبینی شیوه های دریافت هزینه اضافه است. کارمزدهای 

مبادله مؤلفه اصلی هزینه های دریافتی پذیرندگان بــرای پرداخت های کارتی و مبتنی بر 

کارت است. دریافت هزینه اضافه شــیوه ای است که گاهی پذیرندگان استفاده می کنند 

  )EU( 2015/751تــا هزینه هــای اضافــه پرداخت هــای کارتــی را جبــران کننــد. آیین نامــه

محدودیت هایــی را بــر میــزان کارمزدهــای مبادلــه وضــع می کنــد. ایــن محدودیت هــا بر 

ممنوعیت تعیین شده در این دستورالعمل ارجحیت دارند. در نتیجه کشورهای عضو نباید 

1.  Merchant



به دریافت کنندگان اجازه دهند که به خاطر اســتفاده از ابزارهای پرداختی که کارمزدهای 

مبادله با آن ها در فصل ۲ آیین نامه EU( 2015/751( رگوله شده، هزینه دریافت کنند.

67. اگرچه این دستورالعمل اهمیت نهادهای پرداخت را اذعان دارد، نهادهای اعتباری 
همچنان درگاه اصلی مصرف کنندگان برای استفاده از ابزارهای پرداخت هستند. عرضه 

ابزار پرداخت مبتنی بر کارت توسط ارائه دهنده خدمات پرداخت )چه نهاد اعتباری باشد، 

چه نهاد پرداخت( عالوه بر ارائه خدمات حساب مشتری، رقابت را در بازار تشدید می کند 

و در نتیجه انتخاب های بیشتر و پیشنهادهای بهتری را در دسترس مصرف کنندگان قرار 

می دهد. هرچند امروزه بیشتر پرداخت ها مبتنی بر کارت هستند، میزان نوآوری کنونی 

در حوزه پرداخت ممکن است به ظهور سریع کانال های پرداخت جدید در سال های پیش 

رو منجر شود. در نتیجه مقتضی است که کمیسیون در بازبینی این دستورالعمل به این 

تحوالت توجه ویژه ای کند و ببیند آیا دامنه بند مربوط به تأییدیه دسترسی پذیری منابع 

مالی باید اصالح شود یا خیر. کسب تأییدیه دردسترس بودن منابع در حساب مشتری از 

ارائه دهنده خدمات حساب پرداخت، به ارائه دهنده خدمات پرداختی که ابزار پرداخت 

مبتنی بــر کارت، به ویــژه کارت بدهــی عرضه می کنــد، این امــکان را می دهد که ریســک 

اعتباری را بهتر مدیریت کند. هم زمان این تأییدیه نباید به ارائه دهنده خدمات حساب 

پرداخت اجازه دهد که منابع حساب پرداخت پرداخت کننده را مسدود کند.

68. اســتفاده از ابــزار پرداخــت کارتی یا مبتنــی بر کارت بــرای انجــام پرداخت اغلب 
به ایجاد یک پیام تأییدکننده دسترســی به منابع و انجــام دو تراکنش پرداخت منجر 

می شــود. تراکنش اول بین عرضه کننده ابــزار و ارائه دهنده خدمات حســاب پرداخت 

پذیرنــده و تراکنــش دوم کــه معمــوالً دایرکــت دبیــت اســت بیــن ارائه دهنــده خدمات 

حســاب پرداخت پرداخت کننده و عرضه کننده اتفاق می افتد. با هــر دو تراکنش باید 

مانند هر تراکنــش دیگری برخورد شــود. ارائه دهندگان خدمات پرداخــت که ابزارهای 

پرداخت مبتنی بر کارت ارائه می دهند، صرف نظر از اینکه ارائه دهنده خدمات حساب 

پرداخِت پرداخت کننده باشند یا نباشند، باید از حقوق یکسانی بهره ببرند و ذیل این 

دستورالعمل تابع وظایف یکسانی به ویژه در زمینه مسئولیت )برای مثال احراز هویت( 
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و تعهد برابر نقش آفرینــان متفاوت زنجیره پرداخت باشــند. ازآنجایی که درخواســت 

ارائه دهنده خدمات پرداخت و تأییدیه دسترســی بــه منابع مالی را می تــوان با رعایت 

تمهیدات امنیتــی ضــروری از طریق کانال هــای ارتباطی امــن موجود، رویه هــای فنی و 

زیرساخت ارتباطی بین ارائه دهندگان خدمات شروع پرداخت یا ارائه دهندگان خدمات 

اطالعات حســاب و ارائه دهندگان خدمات حساب پرداخت جابه جا کرد، نباید هزینه 

اضافه ای از ارائه دهندگان خدمات پرداخت یا دارندگان کارت ها دریافت شود. عالوه بر 

این فرقی نمی کند تراکنش پرداخت در محیط اینترنت )وب سایت پذیرنده( یا در یک 

فروشــگاه فیزیکی اتفاق می افتد، درهرصــورت ارائه دهنده خدمات حســاب پرداخت 

باید تنها در مواردی ملزم به ارائه تأییدیه درخواستی عرضه کننده باشد که حساب های 

نزد ارائه دهندگان خدمات حســاب پرداخــت بــرای آن تأییدیه به صــورت الکترونیکی 

در دســترس باشــند. باتوجه به ماهیت ویژه پــول الکترونیکی، نباید امــکان اعمال این 

ســازوکار در تراکنش های پرداخــت شروع شــده از طریق ابزارهــای پرداخــت مبتنی بر 

 کارتی وجود داشــته باشــد که در آن ها پــول الکترونیکــی مطابق تعریف دســتورالعمل

 EC/2009/110 ذخیره شده است.

69. الزام امن نگه داشــتن اطالعات کاربری شــخصی بیشــترین اهمیت را در حفاظت 
از منابع مالی کاربر خدمات پرداخت و محدودکردن ریســک های مربوط به کالهبرداری 

و دسترســی بدون اجازه به حساب پرداخت دارد. بااین حال شــرایط و ضوابط یا الزامات 

دیگری که ارائه دهندگان خدمــات پرداخت بر کاربران خدمات پرداخــت در رابطه با امن 

نگه داشتن اطالعات کاربری شخصی وضع می کنند، نباید به نحوی تدوین شوند که به 

کاربران خدمات پرداخت اجازه استفاده از خدمات سایر ارائه دهندگان خدمات پرداخت، 

از جمله خدمات شروع پرداخت و خدمات اطالعات حساب را ندهند. به عالوه این شرایط 

و ضوابط نباید شــامل شــرایطی باشــند که به نحوی اســتفاده از خدمات پرداخت سایر 

ارائه دهندگان خدمات پرداختی را دشوارتر کنند که پیرو این دستورالعمل مجوز گرفته اند 

یا ثبت شده اند.

70. برای کاهش ریسک ها و پیامدهای تراکنش های پرداخت تأییدنشده یا اشتباه، کاربر 



خدمات پرداخت باید هرچه زودتر ارائه دهنده خدمات پرداخت را از هرگونه ادعا نسبت 

به تراکنش های ظاهراً تأییدنشــده یا اشــتباه مطلع کند، البته به شــرطی که ارائه دهنده 

خدمات پرداخت وظایف اطالعاتی اش ذیل این دستورالعمل را انجام داده باشد. اگر کاربر 

در مهلت مقرر مغایرت را اعالم کرده باشد، باید بتواند این ادعاها را منوط به مهلت قانونی 

شکایت در آن کشــور پیگیری کند. این دستورالعمل نباید روی ســایر ادعاهای کاربران و 

ارائه دهندگان خدمات پرداخت تأثیر بگذارد.

71. در مورد تراکنش پرداخت تأییدنشده، ارائه دهنده خدمات پرداخت باید بالفاصله 
مبلغ تراکنش را بــه پرداخت کننــده برگرداند. البته در مــواردی که ســوءظن زیادی وجود 

دارد که تراکنش تأییدنشــده نتیجه رفتار متقلبانه کاربر اســت و در مواردی که برای این 

سوءظن شواهد ملموسی وجود دارد که به اطالع مرجع ملی مربوط رسیده، ارائه دهنده 

خدمــات پرداخت باید بتوانــد پیــش از برگرداندن مبلــغ تراکنش بــه پرداخت کننده، در 

مدت زمان منطقی تحقیقاتی در این زمینه انجام دهد. برای حفاظت از پرداخت کننده 

برابر هرگونه آســیبی، ارزش زمانی اعتبار بازگردانده شــده نباید کمتر از ارزش آن در زمان 

کســر از حســاب باشــد. به منظور اینکه انگیزه ای به کاربر داده شــود تا هرگونه سرقت یا 

کسری در ابزار پرداخت را بدون تأخیر بی مورد به ارائه دهنده خدمات پرداخت اعالم کند 

و در نتیجه ریسک تراکنش های پرداخت تأییدنشــده کاهش یابد، کاربر باید فقط برای 

مبلغ بســیار محدودی مســئول باشــد، مگر اینکه اقدامی متقلبانه انجام داده باشــد یا 

سهل انگاری فاحشی کرده باشد. در این مورد، به نظر می رسد مبلغ ۵۰ یورو برای اطمینان 

از حفاظت هماهنگ و ســطح باال از کاربران در اتحادیه اروپا مناســب باشــد. در مواردی 

که پرداخت کننده در موقعیتی نیســت که از کســری، ســرقت یا اختالس ابزار پرداخت 

آگاه شــود، نباید مســئولیتی متوجهش باشــد. عالوه بر این وقتی کاربران به ارائه دهنده 

خدمات پرداخت اطالع داده اند که ابزار پرداختشان ممکن است خراب شده باشد، آنها 

نباید ملزم به جبران زیان های بعدی ناشی از استفاده بدون اجازه از این ابزار باشند. این 

دستورالعمل نباید تعارضی با مسئولیت ارائه دهندگان خدمات پرداخت در مورد امنیت 

فنی محصوالتشان داشته باشد.
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72. برای ارزیابی سهل انگاری یا سهل انگاری فاحش احتمالی کاربر خدمات پرداخت، 
همه شرایط باید مدنظر قرار بگیرند. شواهد و میزان سهل انگاری ادعاشده معموالً باید 

بر اساس قوانین ملی ارزیابی شوند. 

بااین حــال هرچنــد مفهــوم ســهل انگاری حاکــی از نقــض وظیفــه مراقبــت۱ اســت، 

سهل انگاری فاحش باید معنایی ورای سهل انگاری صرف داشته باشد و شامل رفتاری 

شود که نشــان دهنده بی مباالتی قابل مالحظه ای باشــد. برای مثال قراردادن اطالعات 

کاربری موردنیاز برای صــدور اجازه انجام تراکنش پرداخت پشــت ابــزار پرداخت و در 

جایی که در معرض دید و به آسانی برای اشخاص ثالث قابل شناسایی باشد، نمونه ای از 

بی مباالتی قابل مالحظه به شمار می آید. آن دسته از شرایط و ضوابط قراردادی مربوط 

به ارائه و استفاده از ابزار پرداخت که اثرشان افزایش بار اثبات ادعا برای مصرف کننده 

و کاهش بار اثبات ادعا برای عرضه کننده ابزار اســت، باید باطــل و بی اثر در نظر گرفته 

شوند. عالوه بر این در موقعیت های خاص و به ویژه در مواردی مثل پرداخت های آنالین 

که ابزار پرداخت در پایانه فروش قرار ندارد، ارائه دهنده خدمات پرداخت باید ملزم به 

ارائه شــواهد ســهل انگاری ادعایی شــود، زیرا در این موارد راه های پرداخت کننده برای 

سهل انگاری بسیار محدودند.

73. نسبت به تخصیص خسارت ها در مورد تراکنش های پرداخت تأییدنشده باید 
شرایطی وضع شــوند. در مورد آن دســته از کاربران خدمات پرداخت که مصرف کننده 

نیســتند، شــرایط متفاوتی ممکن اســت اعمال شــوند، زیرا ایــن کاربران معمــوالً برای 

ارزیابی ریســک کالهبرداری و انجام اقدام های جبرانی در موقعیت بهتری قرار دارند. 

برای تأمین ســطح باالیی از حفاظت از مصرف کننده، پرداخت کننــدگان باید همواره و 

حتی در مواردی کــه ارائه دهنده خدمات شــروع پرداخــت در تراکنــش پرداخت نقش 

دارد، حق مطالبه برای بازپس گیری از ارائه دهنده خدمات حساب پرداختشان داشته 

باشند. این مسئله خللی در تعیین مسئولیت ارائه دهندگان خدمات پرداخت مختلف 

ایجاد نمی کند.

1.  duty of care



74. در مــورد خدمات شــروع پرداخت، حقوق و وظایــف کاربران خدمــات پرداخت و 
ارائه دهندگان خدمات پرداخت دخیل باید متناســب با خدمات ارائه شــده باشند. به 

طور ویژه تقسیم مسئولیت های ارائه دهنده خدمات پرداختی که خدمات حساب ارائه 

می دهد و ارائه دهنده خدمات شروع پرداخت دخیل در تراکنش باید آن ها را مجاب کند 

که مسئولیت بخش های تحت کنترلشان در تراکنش را بپذیرند.

75. این دســتورالعمل به دنبــال بهبــود رویه های حفاظــت از مصرف کننــده در مورد 
تراکنش هــای پرداخــت مبتنی بــر کارت مثل پرداخت در ایســتگاه های ســوخت گیری 

خــودکار، قراردادهــای کرایــه خــودرو یــا هنــگام رزرو هتــل اســت کــه در آن هــا وقتــی 

پرداخت کننده به اجرای تراکنش پرداخت رضایت می دهد، مقدار دقیق تراکنش معلوم 

نیست. ارائه دهنده خدمات پرداخِت پرداخت کننده تنها زمانی باید بتواند منابع مالی 

را در حســاب پرداخِت پرداخت کننده مســدود کند که پرداخت کننــده در مورد مقدار 

دقیق منابعی که باید مسدود شــوند، رضایت داده باشــد و آن منابع باید بدون تأخیر 

بی مورد بعد از دریافت اطالعات مربــوط به مقدار دقیق تراکنش پرداخت و دســت کم 

بالفاصله بعد از دریافت دستور پرداخت، آزاد شوند.

76. پــروژه منطقــه واحــد پرداخت هــای اروپــا )SEPA( می خواهد خدمــات پرداخت 
سراسری در اتحادیه را بیشتر توســعه دهد تا جایگزین خدمات ملی موجود در زمینه 

پرداخت هــای در قالــب یــورو شــوند. آیین نامــه EU( No 260/2012( بــا چشــم انداز 

مهاجرت کامــل به انتقال اعتبــار و دایرکت دبیت سراســری در اتحادیــه، الزامات فنی 

و کســب وکاری انتقــال اعتبــار و دایرکــت دبیــت در قالــب یــورو را تعیین می کنــد. این 

آیین نامه با اشاره به دایرکت دبیت انتطار دارد که پرداخت کننده باید به دریافت کننده 

و )به صورت مســتقیم یا غیرمســتقیم از طریق دریافت کننده( به ارائه دهنده خدمات 

پرداخــِت پرداخت کننــده اجــازه بدهد و مقــرر کند کــه این اجــازه به همــراه اصالحات 

یــا ابطــال بعــدی توســط دریافت کننده یــا شــخص ثالثــی بــه نیابــت از دریافت کننده 

ذخیره شــوند. تنها طرح موجود دایرکــت دبیت سراســری در اروپا بــرای پرداخت های 
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مصرف کننــدگان در قالب یورو که شــورای پرداخت هــای اروپایی۱ توســعه داده، مبتنی 

بر این اصل است که دســتور اجرای دایرکت دبیت را پرداخت کننده به دریافت کننده 

می دهــد و دریافت کننــده ایــن دســتور را به همــراه اصالحــات یا ابطــال بعــدی ذخیره 

می کند. دســتور را شــخصی ثالث هم می تواند به نیابت از دریافت کننده ذخیره کند. 

برای جلب حمایت گسترده همگانی از پروژه SEPA و تأمین سطح باالیی از حفاظت از 

مصرف کننده در منطقه واحد پرداخت های اروپا، طرح موجود دایرکت دبیت سراسری 

در اروپا حق بی قیدوشــرطی را برای بازپس گیری پرداخت های تأییدشده در نظر گرفته 

است. این دستورالعمل باتوجه به این مسئله می خواهد حق بی قیدوشرط بازپس گیری 

را به عنوان الزامــی عمومی برای همــه تراکنش های دایرکــت دبیت یورویــی در اتحادیه 

تعیین کند.

بااین حــال در کشــورهای عضوی که ارزشــان یورو نیســت، همچنــان طرح هــای دایرکت 

دبیت ســنتی غیریورویی موازی بــا SEPA وجــود دارند. ایــن طرح ها کارآمد هســتند و با 

تدابیر حفاظتی دیگری که همیشــه مبتنی بر حق بی قیدوشــرط بازپس گیری نیستند، 

همان حفاظت سطح باال را از پرداخت کننده تأمین می کنند. در این مورد پرداخت کننده 

باید با این قاعده کلی حفاظت شود که زمانی حق بازپس گیری داشته باشد که تراکنش 

اجراشده از مقداری بیشتر شده باشد که به طور منطقی مورد انتظار بوده است. عالوه بر 

این کشورهای عضو باید بتوانند قوانینی در مورد حق بازپس گیری وضع کنند که بیشتر به 

نفع پرداخت کننده باشد. همان طور که تداوم وجود برخی خدمات پرداخت یورویی سنتی 

در برخی کشورهای عضو نشان می دهد، تقاضایی واقعی برای محصوالت دایرکت دبیت 

یورویی وجود دارد. اشــکالی ندارد که بــه پرداخت کننده و ارائه دهنــده خدمات پرداخِت 

پرداخت کننده اجازه داده شــود که در چارچوب قراردادی توافق کنند که پرداخت کننده 

در این موقعیت ها حق بازپس گیری نداشته باشد: پرداخت کننده به ارائه دهنده خدمات 

پرداختش برای اجرای تراکنش مستقیم اجازه داده باشد، از جمله وقتی که ارائه دهنده 

خدمات پرداخت به نیابت از دریافت کننده عمل می کند. یا در موارد مقتضی، ارائه دهنده 

1.  European Payments Council



خدمات پرداخت یا دریافت کننده اطالعات مربوط به تراکنش پرداخِت آینده را دست کم 

چهار هفته پیش از تاریخ تراکنش به شکل توافق شــده به پرداخت کننده ارائه داده یا در 

دســترس او قرار داده باشــد. درهرصورت، در مــورد تراکنش های پرداخِت تأییدنشــده یا 

اشتباه، منافع پرداخت کننده باید همیشه با قاعده بازپس گیری عمومی حفاظت شود.

77. در مــورد برنامه ریــزی مالــی و انجــام به موقع وظایــف پرداخــت، مصرف کنندگان و 
کســب وکارها باید در مورد مدت زمان الزم برای اجرای دســتور پرداخت قطعیت داشــته 

باشــند. ازاین رو این دســتورالعمل باید مشــخص کند که حقــوق و وظایف چــه زمانی به 

مرحله اجرا می رسند؛ یعنی مشخص شــود که ارائه دهنده خدمات پرداخت دقیقاً چه 

زمانی دســتور پرداخت را دریافت کــرده اســت. در واقع این دســتورالعمل بایــد زمانی را 

مشخص کند که ارائه دهنده خدمات پرداخت فرصت دریافت دستور پرداخت از طریق 

ابزارهای ارتباطی توافق شــده در قرارداد خدمات پرداخت را داشــته است. در تعیین این 

زمان، فعالیت های قبلــی ارائه دهنده خدمات پرداخت در فرایند پیش از ایجاد و ارســال 

دستور پرداخت )برای مثال بررسی های امنیت و دسترسی پذیری منابع( اطالعات مربوط 

به استفاده از شماره شناسایی شخصی یا انتشار تعهد پرداخت نباید لحاظ شوند. عالوه 

بر این زمان دریافت دستور پرداخت زمانی است که ارائه دهنده خدمات پرداخت دستور 

پرداخت را برای کسر از حساب پرداخت کننده دریافت می کند. اینکه دریافت کننده در 

چه روز یا لحظه ای دستورهای پرداخت برای مجموعه ای از پرداخت های کارتی یا دایرکت 

دبیت ها را بــه ارائه دهنده خدمات پرداخت فرســتاده یــا چه زمانــی ارائه دهنده خدمات 

پرداخت پیش پرداختی را به صورت اعتبار مشروط به حساب دریافت کننده اضافه کرده، 

نباید موضوعیتی داشــته باشــند. اگر ارائه دهنده خدمات پرداخت برای امتناع از اجرا، 

مستمسک قراردادی یا قانونی نداشته باشد، کاربران باید بتوانند از اجرای مناسب دستور 

پرداخت کامل و معتبــر بهره ببرند. اگــر ارائه دهنده خدمــات پرداخت از اجرای دســتور 

پرداختی امتناع کنــد، امتناع و دلیل امتنــاع باید در اولین فرصت طبــق الزامات قوانین 

اتحادیه و قوانین ملی به کاربر خدمات پرداخت اعالم شود. در مواردی که چارچوب قرارداد 

مقرر می کند که ارائه دهنده خدمات پرداخت می تواند برای امتناع کارمزدی دریافت کند، 
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این کارمزد باید توجیه مستدلی داشته باشد و تا حد ممکن کم باشد.

78. باتوجه به سرعت سیستم های پرداخت کامالً خودکار مدرن در پردازش تراکنش های 
پرداخت که باعث می شود نتوان بعد از مدت زمانی دســتورهای پرداخت را بدون هزینه 

زیاد مداخله دستی برگرداند، باید مهلت مشخصی برای برگشت پرداخت وجود داشته 

باشد. بااین حال بسته به نوع خدمت پرداخت و دستور پرداخت، باید امکان تغییر مهلت 

برگشت پرداخت از طریق توافق طرفین وجود داشــته باشد. برگشت در این زمینه فقط 

باید شامل رابطه کاربر خدمات پرداخت و ارائه دهنده خدمات پرداخت شود و در نتیجه 

خللی در برگشت ناپذیری و قطعیت تراکنش های پرداخت سیستم پرداخت ایجاد نکند.

79. ایــن برگشــت ناپذیری نبایــد روی حقوق یــا وظایــف ارائه دهنده خدمــات پرداخت 
طبــق قوانین برخــی از کشــورهای عضو، بــر اســاس چارچــوب قــرارداد پرداخت کننده یا 

قوانین ملی، آیین نامه ها یا دستورالعمل های اجرایی در مورد بازپرداخت مبلغ تراکنش 

پرداخت اجراشــده در مــوارد اختالف نظر میــان پرداخت کننــده و دریافت کننده تأثیری 

بگذارد. بازپرداخت را باید دستور پرداخت جدیدی در نظر گرفت. به جز این موارد، سایر 

اختالف نظرهــای حقوقی ناشــی از رابطــه پرداخت کننــده و دریافت کننده که به دســتور 

پرداخت منجر شده، فقط باید بین همین دو طرف حل وفصل شوند.

80. برای پردازش بی وقفه و کامالً یکپارچه پرداخت ها و ایجاد قطعیت حقوقی در مورد 
انجام وظایف کاربران خدمات پرداخت نسبت به یکدیگر، ضروری است که مبلغ کامل 

ارسال شده از طرف پرداخت کننده به حساب دریافت کننده اضافه شود. بر همین اساس 

هیچ کــدام از واســطه های دخیل در اجــرای تراکنش هــای پرداخت نبایــد بتوانند مبلغی 

را از مبلغ ارسال شــده کســر کنند. بااین حال دریافت کننــدگان باید بتوانند قــراردادی با 

ارائه دهنده خدمات پرداختشان ببندند که به ارائه دهنده اجازه بدهد کارمزدهای خودش 

را کســر کند. درهرصورت برای اینکــه دریافت کننــده بتواند راســتی آزمایی کند که مبلغ 

موردنظر به درســتی پرداخت شــده، اطالعاتی که درباره تراکنش پرداخت ارائه می شود، 

عالوه بر مقدار کامل منابع انتقالی، باید مقدار هزینه های کسرشده را هم نشان دهد.



۸۱. ابزارهــای پرداخت ویــژه مقادیر کم بایــد گزینه جایگزیــن ارزان و کاربرپســندی برای 

کاالها و خدمات ارزان قیمت باشند و بار مسئولیتشان نباید با تعیین الزامات بیش ازحد 

ســنگین شــود. در نتیجه در ایــن ابزارهــا، الزامــات و قوانین اطالعاتــی مربوط بــه اجرای 

پرداخت ها باید به اطالعات ضروری محدود شوند و قابلیت های فنی ای را در نظر بگیرند 

که به طور منطقی از ابزارهای پرداخت ویژه مقادیر کم انتظار می رود. به رغم رویه آسان تر، 

کاربران باید باتوجه به ریسک های محدود ناشی از این ابزارهای پرداخت، به ویژه ابزارهای 

پیش پرداخت، از حفاظت کافی برخوردار باشند.

82. برای بهبــود کارایی پرداخت ها در سراســر اتحادیــه، همه دســتورهای پرداخت، از 
جمله انتقال اعتبار و رمیتنس پول، که پرداخت کننده شــروع می کنــد و در قالب یورو یا 

ارز یکی از کشورهای عضوی که ارز رسمی اش یورو نیست، باید تابع زمان اجرای حداکثر 

یک روزه باشند. در نبود توافقی روشن میان ارائه دهنده خدمات پرداخت و پرداخت کننده 

که زمان اجرای طوالنی تری را تعیین کرده باشــد، برای همه پرداخت هــای دیگر، از جمله 

پرداخت هایی که توسط یا از طریق دریافت کننده شروع می شوند، از جمله دایرکت دبیت 

و پرداخت های کارتی، همان زمان اجرای یک روزه باید اعمال شــود. اگر دستور پرداخت 

به صورت کاغذی داده شود، باید امکان افزایش یک روز کاری دیگر به این مدت زمان وجود 

داشته باشد تا امکان اســتمرار ارائه خدمات پرداخت به مصرف کنندگانی وجود داشته 

باشد که فقط به اسناد کاغذی عادت دارند. وقتی از طرح دایرکت دبیت استفاده می شود، 

ارائه دهنده خدمات پرداخِت دریافت کننده باید مجموع مبالغ را در بازه زمانی توافق شده 

میان دریافت کننده و ارائه دهنده خدمات پرداخت انتقال دهد و تسویه در تاریخِ سررسید 

مورد توافق را امکان پذیر کند. باتوجه به این واقعیت که زیرســاخت های پرداخت اغلب 

بسیار کارآمد هستند و برای جلوگیری از افت سطح کیفی خدمات، کشورهای عضو باید 

اجازه داشــته باشــند که در موارد مقتضی، قوانینی را حفظ یا وضع کنند که زمان اجرا را 

کمتر از یک روز کاری تعیین می کنند.

83. در مــواردی که یکــی از ارائه دهنــدگان خدمات پرداخــت در اتحادیه اروپا مســتقر 
نیســت، شــرایط مربوط به اجــرای دســتور پرداخــت بــرای کل مبلغ و زمــان اجــرا در این 
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دستورالعمل باید به عنوان شیوه ای مناسب در نظر گرفته شوند.

84. برای تقویت اعتماد مصرف کنندگان به بازار هماهنگ پرداخت، کاربران باید برای 
انتخاب ارائه دهنده مناســب، هزینه ها و کارمزدهای واقعی خدمــات پرداخت را بدانند. 

بنابراین استفاده از شیوه های قیمت گذاری غیرشفاف باید ممنوع باشد، زیرا این اتفاق نظر 

عمومی وجود دارد که این شــیوه ها برآورد قیمت واقعی خدمات پرداخت را برای کاربران 

بسیار دشــوار می کنند. به طور ویژه اســتفاده از مقوله تعیین مهلت  به زیان کاربر نباید 

مجاز باشد.

85. کارکــرد روان و کارآمــد سیســتم پرداخــت به ایــن  بســتگی دارد که کاربــر بتواند به 
ارائه دهنده خدمات پرداخت اعتماد کند که تراکنش را درست و در زمان توافق شده اجرا 

 می کند. ارائه دهنده خدمات پرداخت معموالً در موقعیتی است که می تواند ریسک های 

تراکنش پرداخــت را ارزیابی کنــد. این ارائه دهنده اســت که ســازوکار پرداخــت را فراهم 

می کند، تمهیداتی را برای پس گرفتن منابعی می چیند که به حساب اشتباهی رفته اند 

یا اساساً اشتباه تخصیص داده شده اند و در بیشــتر موارد درباره واسطه های دخیل در 

اجرای تراکنش پرداخــت تصمیم می گیرد. باتوجه بــه همه این مالحظات، به اســتثنای 

موارد غیرعادی و پیش بینی نشده، مقتضی است که مسئولیت اجرای تراکنش پرداخِت 

پذیرفته شــده از کاربر بر عهده ارائه دهنده خدمات پرداخت باشــد. البتــه در مواردی که 

دریافت کننده خودش ارائه دهنده خدمــات پرداخت را انتخاب کرده، مســئولیت کارها 

و ترک فعل  ایــن ارائه دهنده نباید متوجــه ارائه دهنده خدمات پرداخــت پرداخت کننده 

باشد. بااین حال برای حفاظت از منافع پرداخت کننده در شرایط نامحتملی که مشخص 

نیست ارائه دهنده خدمات پرداختِ دریافت کننده مبلغ را به درستی دریافت کرده یا خیر، 

مســئولیت اثبات ادعا باید برعهده ارائه دهنده خدمات پرداخِت پرداخت کننده باشد. 

اصوالً می توان انتظار داشت که نهاد واســطه، معموالً نهادی بی طرف مثل بانک مرکزی 

یا شــرکت تســویه وجوه، که مبلغ پرداختی را از ارائه دهنده خدمات پرداخِت فرســتنده 

به گیرنده منتقل می کند، داده های حســاب را ذخیره کند و در صورت نیاز ارائه دهد. در 

مواردی که مبلغ پرداختی به حســاب ارائه دهنده خدمات پرداخت گیرنده اضافه شــده 



باشد، دریافت کننده باید بالفاصله مطالبه ای برای اعتبار اضافه شده به حساب در مقابل 

ارائه دهنده خدمات پرداخت داشته باشد.

86. ارائه دهنده خدمــات پرداخِت پرداخت کننده، یعنی ارائه دهنده خدمات حســاب 
پرداخت یــا در مــوارد مقتضــی ارائه دهنــده خدمات شــروع پرداخــت، باید مســئولیت 

اجرای درســت پرداخت را بپذیرد از جمله شــامل انتقال مقدار کامل تراکنش پرداخت 

و اجــرای به موقــع و مســئولیت کامــل هرگونــه نقــص ســایر طرفیــنِ زنجیــره پرداخت تا 

حســاب دریافت کننــده می شــود. در نتیجــه ایــن مســئولیت، ارائه دهنــده خدمــات 

پرداخِت پرداخت کننده باید در مواردی که مبلغ کامل بــه ارائه دهنده خدمات پرداخت 

دریافت کننده منتقل نشده یا دیر منتقل شده، تراکنش پرداخت را اصالح کند یا بدون 

تأخیر بی مورد، مقدار موردنظر آن تراکنش را به پرداخت کننده برگرداند. این اقدام ها روی 

سایر ادعاهایی که ممکن است بر اســاس قوانین ملی مطرح شــوند، تأثیری نمی گذارد. 

به واســطه مســئولیت ارائه دهنده خدمات پرداخت، هیچ کــدام از هزینه هــای مربوط به 

پرداخت نادرست نباید بر دوش پرداخت کننده یا دریافت کننده بیفتد. کشورهای عضو 

در مورد اجرا نشدن و اجرای ناقص یا دیرهنگام تراکنش های پرداخت باید اطمینان حاصل 

کنند که ارزش زمانی پرداخت های اصالحی ارائه دهنده خدمات پرداخت و ارزش زمانی 

در اجرای درست تراکنش همیشه یکسان باشند.

87. این دســتورالعمل فقط باید به وظایف و مســئولیت های قراردادی در قرارداد میان 
کاربر و ارائه دهنده خدمات بپردازد. بااین حال کارکرد مناسب انتقال اعتبار و سایر خدمات 

پرداخت مســتلزم این اســت که ارائه دهندگان خدمات پرداخت و واسطه هایشان مثل 

پردازشگرها قراردادهایی داشته باشند که در آن ها حقوق و وظایف دوجانبه شان تعیین 

شده باشد. پرسش های مربوط به مسئولیت ها یکی از بخش های اساسی این قراردادهای 

یک شــکل هســتند. برای اطمینان از قابل اعتمادبودن ارائه دهنــدگان خدمات پرداخت 

و واســطه های دخیل در تراکنش پرداخت، قطعیــت حقوقی ضروری اســت تا زیان های 

ارائه دهنده خدمات پرداخت غیرمسئول یا مبالغی که طبق شرایط مربوط به مسئولیت در 

این دستورالعمل پرداخت کرده، جبران شوند. حقوق و جزئیات بیشتر محتوای شکایت 
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و نحوه مدیریت مطالبــات از ارائه دهنده خدمــات پرداخت یا واســطه مرتبط با تراکنش 

پرداخت ناقص باید منوط به توافق باشند.

88. ارائه دهنــده خدمات پرداخت بایــد بتواند اطالعــات موردنیاز برای اجرای درســت 
دستور پرداخت را بدون ابهام، مشخص کند. اما از طرف دیگر برای جلوگیری از چندپارگی 

و تضعیف مقوله ایجاد سیستم های پرداخت یکپارچه در اتحادیه، کشورهای عضو نباید 

اجازه داشته باشــند که اســتفاده از شناســه ویژه ای را برای تراکنش های پرداخت الزامی 

کنند. بااین حال ایــن الزام نبایــد این اختیــار را از کشــورهای عضو بگیرد کــه ارائه دهنده 

خدمات پرداخِت پرداخت کننده را ملزم کنند با دقت و موشکافی اقدام کند و در مواردی 

که از لحاظ فنی و بدون مداخله دستی ممکن است، همخوانی شناسه منحصربه فرد را 

راستی آزمایی کند و در مواردی که شناسه منحصربه فرد همخوانی ندارد، دستور پرداخت 

را نپذیرد و به پرداخت کننده موردنظر اعالم کند. مسئولیت ارائه دهنده خدمات پرداخت 

باید به اجرای درســت تراکنش پرداخت مطابق دستور پرداخت کاربر محدود باشد. اگر 

منابع مالی تراکنش پرداختی به واسطه شناسه منحصربه فرد نادرستی که پرداخت کننده 

ارائه داده، به گیرنده اشتباهی برسد، نباید ارائه دهندگان خدمات پرداخِت پرداخت کننده 

و دریافت کننده مسئولیتی داشته باشد، اما باید ملزم به همکاری باشند و تا حد معقولی، 

از جمله با ارائه اطالعات مربوط، تالش کنند منابع مالی را برگردانند.

89. ارائه خدمات از سوی ارائه دهندگان خدمات پرداخت ممکن است شامل پردازش 
داده های شخصی شود. دستورالعمل EC/95/46 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا۱، 

قوانین ملی هم ارز دستورالعمل EC/95/46 و آیین نامه EC( No 45/2001( پارلمان اروپا 

و شورای اتحادیه اروپا۲ شامل پردازش داده های شــخصی برای اهداف این دستورالعمل 

می شــوند. به طور ویژه، در مواردی که داده های شــخصی برای اهداف این دســتورالعمل 

پردازش می شوند، هدف دقیق باید مشخص شود، به مبنای حقوقی مربوط ارجاع داده 

۱.  دستورالعمل EC/95/46 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ در مورد حفاظت از افراد در زمینه پردازش داده های 
.)OJ L 281, 23.11.1995, p. 31( شخصی و جابه جایی رایگان این داده ها

۲.  آیین نامه EC( No 45/2001( پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۰۰ در مورد حفاظت از افراد در زمینه پردازش 
.)OJ L 8, 12.1.2001, p. 1( داده های شخصی توسط نهادها و سازمان های جامعه اقتصادی اروپا و جابه جایی رایگان این داده ها



شــود، تطبیق با الزامات امنیتی مطرح شده در دســتورالعمل EC/95/46 انجام شود و 

اصول ضرورت، تناســب، محدودیت هــدف و دوره حفظ داده متناســب رعایت شــوند. 

همچنین همه سیســتم های پردازش داده ای کــه در چارچوب این دســتورالعمل ایجاد و 

استفاده می شوند، باید هم با درنظرگرفتن حفاظت از داده طراحی شوند و هم حفاظت 

از داده را در همه موارد به عنوان پیش فرض رعایت کنند.

90. این دستورالعمل به حقوق اساسی احترام می گذارد و اصول منشور حقوق اساسی 
اتحادیه اروپا را رعایت می کند. حق محترم شــمردن زندگی خصوصی و خانوادگی، حق 

حفاظت از داده های شخصی، آزادی راه اندازی و اداره یک کسب وکار، حق جبران حقوقی 

مؤثر و حق محاکمه یا مجازات نشدن دوباره در رویه های قضایی برای یک اتهام از جمله 

این حقوق هستند. این دستورالعمل باید مطابق این حقوق و اصول پیاده سازی شود.

91. ارائه دهنــدگان خدمات پرداخت مســئول تدابیر امنیتی هســتند. ایــن تدابیر باید 
متناســب بــا ریســک های امنیتــی مربوطــه باشــند. ارائه دهنــدگان خدمــات پرداخــت 

باید چارچوبــی برای کاهش ریســک ها تمهید کننــد و فرایندهای مدیریــت حادثه مؤثر 

داشته باشــند. باید ســازوکار گزارش دهی منظمی ایجاد شــود تا اطمینان حاصل گردد 

که ارائه دهنــدگان خدمــات پرداخــت به صــورت منظــم ارزیابی بــه روزی از ریســک های 

امنیتی شان انجام می دهند و اقدام های انجام شده در پاسخ به این ریسک ها را به مراجع 

ذی صالح گزارش می دهند. عالوه بر این، برای اطمینان از اینکه خسارت به کاربران، سایر 

ارائه دهندگان خدمات پرداخت یا سیستم های پرداخت )خسارت هایی از قبیل اختالل 

عمــده در سیســتم پرداخــت( در کمترین حــد ممکن نگــه داشــته شــود، ارائه دهندگان 

خدمات پرداخت باید ملزم باشــند که  بدون تأخیــرِ بی مورد حوادث امنیتــی عمده را به 

مراجع ذی صالح گزارش بدهند. مرجع بانکداری اروپا باید نقشی را برای هماهنگ سازی 

تعریف کند.

92. الزامات گزارش حــوادث امنیتی نباید در ســایر الزامات گزارش دهــی حوادث مقرر 
در قوانین دیگر اتحادیــه اروپا خللی ایجاد کنــد و الزاماتی که در این دســتورالعمل وضع 
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می شوند، باید با الزامات گزارش دهی سایر قوانین اتحادیه هم سو باشند.

93. باید چارچوب حقوقی شــفافی ایجاد شــود که تعیین کند ارائه دهندگان خدمات 
شــروع پرداخت و ارائه دهندگان خدمــات اطالعات حســاب در چه شــرایطی می توانند 

خدماتشان را با اجازه صاحب حساب ارائه دهند، بدون اینکه ارائه دهنده خدمات حساب 

پرداخت آن ها را ملزم کند برای ارائه این نوع خدمات از مدل کسب وکار خاصی مبتنی بر 

دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم استفاده کنند. از طرفی ارائه دهندگان خدمات شروع 

پرداخت و ارائه دهندگان خدمات اطالعات حساب و از طرف دیگر ارائه دهندگان خدمات 

حســاب پرداخت باید الزامات حفاظت از داده و الزامات امنیتی ضروری تعیین شده یا 

ارجاع شــده در این دســتورالعمل یا الزامات ارائه شده در اســتانداردهای فنی رگوالتوری 

را رعایت کننــد. این اســتانداردهای رگوالتــوری باید با راه حل هــای فناورانه متفــاوت و در 

دسترس ســازگار باشــند. برای اطمینان از ارتباط امن نقش آفرینان مربوط در زمینه این 

خدمات، مرجع بانکداری اروپا باید الزامات استانداردهای مشترک و بازِ ارتباطی را تعیین 

کند تا همــه ارائه دهندگان خدمات حســاب پرداخت که اجازه ارائه خدمــات پرداخت را 

می دهند، آن ها را پیاده ســازی کنند. ازاین رو این استانداردهای باز باید از قابلیت تعامل 

راه حل های ارتباطی فناورانه متفاوت پشتیبانی کنند. این اســتانداردهای مشترک و باز 

همچنین باید این اطمینان را ایجاد کنند که ارائه دهنده خدمات حساب پرداخت می داند 

که ارائه دهنده خدمات شروع پرداخت یا ارائه دهنده خدمات اطالعات حساب با او ارتباط 

برقرار کرده است، نه خود مشتری. این استانداردها در ضمن باید این اطمینان را به وجود 

آورند که ارائه دهندگان خدمات شروع پرداخت و ارائه دهندگان خدمات اطالعات حساب 

به صورت امن با ارائه دهنده خدمات حســاب پرداخت و مشــتریان مربوط ارتباط برقرار 

می کنند. مرجع بانکداری اروپا در تدوین الزامات باید به این مسئله توجه ویژه ای کند که 

استانداردها امکان استفاده از همه انواع متداول دستگاه ها )از جمله کامپیوترها، تبلت ها 

و تلفن های همراه( برای بهره برداری از خدمات پرداخت متفاوت را فراهم کنند.

94. مرجــع بانکداری اروپا هنــگام تدوین اســتانداردهای فنی رگوالتــوری در مورد احراز 
هویت و ارتباطــات بایــد به صــورت قاعده مند جنبــه حریم خصوصــی را ارزیابــی کند تا 



ریسک های مربوط به هرکدام از گزینه های فنی در دسترس و راه حل های احتمالی برای 

کاهش تهدیدها در برابر حفاظت از داده را شناسایی کند.

95. امنیت پرداخت هــای الکترونیکی در حفاظت از کاربران و توســعه محیطی ســالم 
برای تجارت الکترونیکی نقشــی اساســی دارد. همه خدمات پرداخت الکترونیکی باید 

با اســتفاده از فناوری هــای تأمین کننــده احراز هویــت امن کاربر انجام شــوند و ریســک 

کالهبــرداری را بــه حداقــل برســانند. به نظــر می رســد تراکنش هــای پرداخــت کاغذی و 

سفارش های پســتی یا تلفنی که با روش هایی به جز استفاده از پلتفرم ها یا دستگاه های 

الکترونیکی انجام می شوند، به اندازه تراکنش های پرداخت الکترونیکی به حفاظت نیاز 

ندارند. رشد سریع پرداخت های اینترنتی و موبایلی باید با بهبود عمومی تدابیر امنیتی 

همراه شــود. خدمــات پرداختی کــه از طریــق اینترنت یــا ســایر کانال هــای از راه دور ارائه 

می شوند که کارکردشان به مکان استفاده از دستگاه برای شروع تراکنش پرداخت یا مکان 

فیزیکی ابزار پرداخت مورد استفاده بستگی ندارد، باید امکان اصالت سنجی تراکنش ها 

از طریق رمزهای پویا را فراهم کنند تا کاربر همواره از مبلــغ تراکنش و دریافت کننده آگاه 

باشد.

96. تدابیر امنیتی باید متناســب با سطح ریســک خدمت پرداخت موردنظر باشد. 
برای توسعه روش های پرداخت کاربرپسند و در دسترس برای پرداخت های کم ریسک 

مثل پرداخت های بدون تماس با مقادیر کم در پایانه های فروش، که می توانند مبتنی بر 

موبایل باشند یا نباشند، استثناهای اعمال الزامات امنیتی باید در استانداردهای فنی 

رگوالتوری مشخص شوند. برای محدودکردن ریسک های مربوط به فیشینگ و سایر 

فعالیت های کالهبردارانه، استفاده امن از اطالعات کاربری شخصی ضرورت دارد. در 

این زمینه، کاربر باید بتواند به استفاده از تدابیری اتکا کند که از محرمانگی و درستی 

اطالعات کاربری شــخصی حفاظت می کنند. این تدابیر معموالً شــامل سیستم های 

رمزنــگاری مبتنــی بــر دســتگاه های شــخصی پرداخت کننــده مثــل کارت خوان هــا یــا 

تلفن همــراه می شــوند. همچنین ممکن اســت ارائه دهنده خدمات حســاب پرداخِت 

پرداخت کننده چنین تدابیــری را از طریق کانالی متفاوت مثــل پیامک یا ایمیل فراهم 
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کند. این تدابیر معموالً شامل آن دسته از سیستم های رمزنگاری می شوند که کد احراز 

هویت مثل رمز عبــور یک بارمصرف تولیــد می کننــد و می توانند امنیــت تراکنش های 

پرداخت را بهبود بخشند. استفاده کاربران خدمات پرداخت از این کدهای احراز هویت 

باید با وظایفشان در ارتباط با ابزارهای پرداخت و در مواردی که ارائه دهندگان خدمات 

شروع پرداخت یا ارائه دهندگان خدمات اطالعات حســاب مشارکت دارند، در ارتباط 

با اطالعات کاربری شخصی سازگار باشد.

97. کشــورهای عضو باید تعیین کنند که آیا مراجع ذی صالح مســئولِ اعطای مجوز 
نهادهای پرداخت در مورد رویه های »حل اختالف جایگزیــن«۱ نیز صالحیت دارند یا 

خیر.

98. کشورهای عضو باید بدون نقض حق مشتریان برای دادخواهی در مراجع قضایی 
از وجود رویه حل اختالف جایگزین  سهل الوصول، مناسب، مستقل، بی طرف، شفاف 

و مؤثر ناشی از حقوق و وظایف مقرر در این دستورالعمل است، اطمینان حاصل کنند. 

آیین نامه EC( No 593/2008( پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا۲ مقرر می کند که آن 

دسته از شرایط قراردادی تعیین کننده قانون حاکم بر قرارداد نباید در تعارض با حفاظت 

از مصرف کنندگان از طریق اصول الزام آور قانون کشور محل اقامت دائمی شان باشند. 

کشــورهای عضو با هدف ایجاد رویه حل اختــالف کارآمد و مؤثر بایــد اطمینان حاصل 

کنند که ارائه دهندگان خدمات پرداخت رویه رســیدگی به شــکایات مؤثــری را تمهید 

کرده اند و کاربران می توانند پیش از مراجعه به مراجع قضایی، از این طریق اقدام کنند. 

رویه رســیدگی بــه شــکایات باید چارچوب هــای زمانی کوتاه و شــفافی داشــته باشــد و 

ارائه دهنده خدمات پرداخت باید در آن چارچوب به شــکایت پاسخ بدهد. کشورهای 

عضو باید اطمینان حاصــل کنند که نهادهای مرجع رویه حــل اختالف جایگزین برای 

همکاری کافی و کارآمد فرامرزی در مورد اختالف های مربوط به حقوق و الزامات ناشی 

از این دستورالعمل ظرفیت کافی دارند.

1.  alternative dispute resolution )ADR(
۲.  آیین نامه EC( No 593/2008( پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۰۸ درباره قانون قابل اعمال در مورد الزامات قراردادی 

.)OJ L 177, 4.7.2008, p. 6( )۱ آیین نامه رم(



99. اطمینان از اجرای مؤثر قوانین ملی پذیرفته شــده در پی این دســتورالعمل ضروری 
است. در نتیجه رویه های مناسبی باید ایجاد شوند تا با استفاده از آن ها بتوان شکایات از 

ارائه دهندگان خدمات پرداختی را پیگیری کرد که با این شرایط تطبیق ندارند و اطمینان 

حاصل کرد که در مــوارد مقتضی مجازات مؤثر، متناســب و بازدارنده اعمال می شــوند. 

کشورهای عضو برای اطمینان از تطبیق مؤثر با این دستورالعمل باید مراجع ذی صالحی را 

تعیین کنند که با شرایط مقرر در آیین نامه EU( No 1093/2010( همخوانی داشته باشند 

و مستقل از ارائه دهندگان خدمات پرداخت عمل کنند. در راستای شفافیت، کشورهای 

عضو باید به کمیسیون اعالم کنند که کدام مراجع را انتخاب کرده اند و توضیح روشنی از 

وظایفشان ذیل این دستورالعمل ارائه بدهند.

100. کشــورهای عضو بــدون اخــالل در حــق دادخواهــی در دادگاه بــرای تطبیــق با این 
دستورالعمل باید اطمینان حاصل کنند که به مراجع ذی صالح، قدرت الزم از جمله قدرت 

اعمال جریمه داده شده تا در مواردی که ارائه دهندگان خدمات پرداخت حقوق و وظایف 

مقرر در این دستورالعمل را رعایت نمی کنند و به ویژه وقتی ریسک تکرار تخلف یا نگرانی 

دیگری در مورد منافع جمعی مصرف کنندگان وجود دارد، بتوانند از این قدرت استفاده 

کنند.

101. مصرف کننــدگان بایــد به صورت روشــن و جامــع از حقــوق و وظایفشــان ذیل این 
دستورالعمل مطلع شوند. ازاین رو کمیسیون باید بروشــوری درباره این حقوق و وظایف 

تهیه کند.

102. این دستورالعمل تداخلی با قوانین ملی مربوط به پیامدهای مسئولیت پذیری در 
قبال اشتباه در ابراز یا انتقال اظهارات ایجاد نمی کند.

103. این دستورالعمل نباید تداخلی با شرایط مربوط به مالیات بر ارزش افزوده خدمات 
پرداخت در دستورالعمل EC/2006/112 شورای اتحادیه اروپا۱ داشته باشد.

 ۱.  دستورالعمل EC/2006/112 شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۰۶ در مورد سیستم مشترک مالیات بر ارزش افزوده
.)OJ L 347, 11.12.2006, p. 1( 
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104. در مواردی که این دستورالعمل به مقادیری در قالب یورو اشاره می کند، هر کشور 
عضوی که ارز رسمی اش یورو نیست، باید این مقادیر را معادل ارز ملی خود در نظر بگیرد 

و تعیین کند

105. در راســتای قطعیــت حقوقــی، مقتضــی اســت کــه تمهیداتی بــرای گــذار در نظر 
گرفته شــوند. این تمهیدات باید بــه افرادی که پیش از اجرایی شــدن این دســتورالعمل، 

 فعالیت هــای نهادهــای پرداخــت را مطابــق قوانیــن ملــی هــم ارز دســتورالعمل

EC/2007/64  شروع کرده اند، اجازه بدهد این فعالیت ها را در کشور عضو موردنظر تا 

مدت زمان مشخصی ادامه دهند. 

106. اختیار تصویب قوانینی مطابق ماده ۲۹۰ پیمان کارکرد اتحادیه اروپا برای دو مسئله 
 2003/361/EC باید به کمیسیون تفویض شود: ۱. ســازگار کردن ارجاع به توصیه نامه

در مواردی که این توصیه نامه اصالح شده؛ ۲. به روزرسانی مبتنی بر تورم مقدار میانگین 

تراکنش های پرداخت ارائه دهندگان خدمات پرداخت که کشــورهای عضــو از آن مقدار 

به عنوان آستانه ای برای اعمال گزینه معافیت از )بخش هایی از( الزامات دریافت مجوز 

برای نهادهای پرداخت کوچک تر استفاده می کنند. اهمیت ویژه ای دارد که کمیسیون در 

مراحل مقدماتی، ارزیابی های مناسبی از جمله در سطح تخصصی انجام دهد. کمیسیون 

هنگام آماده سازی و تنظیم قوانین تفویض شده باید از انتقال هم زمان، به موقع و مناسب 

اسناد مربوط به پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا اطمینان حاصل کند.

107. کمیســیون بــرای اطمینــان از اجــرای یکســان ایــن دســتورالعمل بایــد بتوانــد از 
تخصص و پشتیبانی مرجع بانکداری اروپا بهره ببرد. مرجع بانکداری اروپا باید وظیفه 

تدوین راهنماها و آماده ســازی پیش نویس اســتانداردهای فنــی رگوالتــوری را در دو مورد 

برعهده داشــته باشــد: ۱. ابعاد امنیتی خدمات پرداخــت به ویژه در زمینــه احراز هویت 

کارآمد مشــتریان؛ ۲. همکاری میان کشــورهای عضــو در زمینه ارائه خدمات و اســتقرار 

نهادهای پرداخت مجوزدار در سایر کشورهای عضو. کمیسیون باید قدرت تصویب این 

پیش نویس استانداردهای فنی رگوالتوری را داشته باشد. این وظایف ویژه کامالً با نقش و 



مسئولیت های مرجع بانکداری اروپا مطابق آیین نامه EU( No 1093/2010( هم سوست.

108. مرجع بانکــداری اروپا هنــگام تدوین راهنماهــا، پیش نویس اســتانداردهای فنی 
رگوالتوری و پیش نویس پیاده ســازی اســتانداردهای فنی پیرو این دستورالعمل و مطابق 

آیین نامه EU( No 1093/2010( باید حتماً با همه ذی نفعان از جمله فعاالن بازار خدمات 

پرداخت مشورت کند تا منافع همه مشارکت کنندگان بازتاب داده شود. اگر برای رسیدن 

به توازن مناســب میان دیدگاه هــا الزم باشــد، مرجع بانکــداری اروپا باید به صــورت ویژه  

دیدگاه های نقش آفرینان غیربانکی مربوط را نیز جویا شود.

109. ازآنجایی که کشــورهای عضو نمی توانند به قدر کافی به هدف این دســتورالعمل؛ 
یعنی یکپارچه سازی بیشتر بازار داخلی در زمینه خدمات پرداخت دست یابند، اتحادیه 

باید تمهیداتی مطابق اصل تقدم کشــورهای عضو در ماده ۵ پیمان اتحادیه اروپا۱ اتخاذ 

کند. مطابــق اصل تناســب کــه در این ماده مطرح شــده اســت، ایــن دســتورالعمل برای 

دستیابی به هدف خود فراتر از ضرورت عمل نمی کند.

110. مطابق اعالمیه سیاسی مشترک۲ ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۱، کشورهای عضو و کمیسیون در 
مورد اسناد توضیحی۳ کشورهای عضو در موارد موجه، عالوه بر گزارش تنظیم قوانین ملی 

هم ارز دستورالعمل ها، یک یا چند سند را ارسال کرده اند که رابطه مؤلفه های دستورالعمل 

را با بخش های هم ردیفشان در قوانین ملی هم ارز تشریح می کردند. قانون گذار در مورد 

این دستورالعمل معتقد است که ارسال چنین اسنادی موجه است.

111. مطابــق مــاده )۲(۲۸ آیین نامــه No 45/2001 )EC( بــا ناظر حفاظــت از داده اروپا۴ 
مشورت شد و این مرجع نظرش را در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۱۳ اعالم کرد۵.

112. دستورالعمل های EC، 2009/110/EC/2002/65 و EU/2013/36 و آیین نامه 

1.  Treaty on European Union
2.  Joint Political Declaration
3.  OJ C 369, 17.12.2011, p. 14.
4.  European Data Protection Supervisor
5.  OJ C 38, 8.2.2014, p. 14
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EU( No 1093/2010( باید به تناسب اصالح شوند.

113. باتوجه به تغییرات زیادی که باید در دســتورالعمل EC/2007/64 اعمال شــود، 
بهتر است این دستورالعمل لغو و جایگزین شود.

این دستورالعمل تصویب شده است:



1
باب  1

موضوع،دامنهوتعریفها
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ماده 1
موضوع

1. این دستورالعمل قواعدی را تعیین می کند که کشــورهای عضو باید بر اساس )الف( 

آن ها بین دســته های متفــاوت ارائه دهندگان خدمــات پرداخت )مورد الف تــا و( تمایز 

قائل شوند:

 )الــف( نهادهــای اعتبــاری طبــق تعریــف بخــش )۱( مــاده )۱(۴ آیین نامــه
 EU( No 575/2013( پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا۱ شامل شعبه های آن ها 

در دایره تعریف بخش )۱۷( ماده )۱(۴ همان آیین نامه، در مواردی که این شعبه ها 
در اتحادیه قــرار دارند، صرف نظر از اینکــه دفاتر اصلی آن شــعبه ها در اتحادیه 
قرار دارند یا مطابق ماده ۴۷ دســتورالعمل EU/2013/36 و قانون ملی خارج از 

اتحادیه قرار دارند؛
)ب( نهادهای پــول الکترونیکی در دایره تعریف بخش )۱( ماده ۲ دســتورالعمل 
EC/2009/110 شــامل شــعبه های آن ها مطابق مــاده ۸ همان دســتورالعمل و 

قانــون ملی، در مــواردی که ایــن شــعبه ها در اتحادیــه و دفاتر اصلی شــان خارج 
از اتحادیــه قرار دارند، به شــرط اینکــه خدمات پرداختــی که این شــعبه ها ارائه 

می دهند به انتشار پول الکترونیکی مربوط باشند؛
)ج( نهادهای جیروی اداره پست۲ که طبق قانون ملی حق ارائه خدمات پرداخت 

را دارند؛
)د( نهادهای پرداخت؛

)ه( بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی ملی در مواردی که نقش مرجع پولی یا 
سایر مراجع عمومی را ایفا نمی کنند؛

)و( کشورهای عضو یا مراجع منطقه ای یا محلی شان در مواردی که نقش مراجع 
عمومی را ایفا نمی کنند.

۱.  آیین نامه  EU( No 575/2013(  پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۱۳ در مورد الزامات احتیاطی برای نهادهای اعتباری 
.)EU( No 648/2012 )OJ L 176, 27.6.2013, p. 1( و شرکت های سرمایه گذاری، اصالحیه آیین نامه

2.  post office giro institutions



2. این دستورالعمل قواعد مربوط به موارد زیر را هم تعیین می کند:
)الف( شفافیت شرایط و الزامات اطالعاتی برای خدمات پرداخت؛

)ب( حقــوق و وظایــف کاربــران و ارائه دهنــدگان خدمــات پرداخت در زمینــه ارائه 
خدمات پرداخت در قالب شغل یا فعالیت کاری دائمی.

ماده2 
دامنه

1. این دستورالعمل شامل خدمات پرداختی می شود که در اتحادیه ارائه می شوند.

2. باب ۳ و ۴ شامل تراکنش های پرداخت در قالب ارز کشور عضوی می شوند که در آن 
هم ارائه دهنده خدمات پرداخت پرداخت کننده و هم دریافت کننده یا تنها ارائه دهنده 

خدمات پرداخت، هر دو در اتحادیه قرار دارند.

3. در مــورد آن بخش هایــی از تراکنش پرداخــت کــه در اتحادیه انجام می شــوند، باب 

۳ به جز بخــش )ب( مــاده )۱(۴۵، بخــش )ه( )۲( مــاده ۵۲ و بخش )الف( مــاده ۵۶ و باب 

۴ به جز مواد ۸۱ تا ۸۶ شــامل تراکنش های پرداخــت در قالب ارزهایی می شــوند که ارز 

کشــور عضوی نیســتند و ارائه دهنده خدمات پرداخــت پرداخت کننــده و ارائه دهنده 

خدمات پرداخت دریافت کننده یا تنها ارائه دهنده خدمات پرداخت هر دو در اتحادیه 

قرار دارند.

4. در مورد آن بخش هایی از تراکنش پرداخت که در اتحادیه انجام می شوند، باب ۳ به جز 

بخش )ب( ماده )۱(۴۵، بخش )ه( )۲( ماده ۵۲، بخــش )ز( )۵( ماده ۵۲ و بخش )الف( ماده 

۵۶ و باب ۴ به جز ماده )۲(۶۲ و )۴(، مواد ۷۶، ۷۷، ۸۱، )۱(۸۳، ۸۹ و ۹۲ شــامل تراکنش های 

پرداخت در قالب همه ارزها در مواردی می شوند که فقط یکی از ارائه دهندگان خدمات 

پرداخت در اتحادیه قرار دارد.
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5. کشورهای عضو می توانند نهادهای اشاره شده در بخش های )۴( تا )۲۳( ماده )۵(۲ 

دســتورالعمل EU/2013/36 را از اعمال همه یا بخشی از شــرایط این دستورالعمل 

معاف کنند.

ماده 3
استثناها

این دستورالعمل شامل موارد پی آمده نمی شود:

)الــف( تراکنش هــای پرداختــی کــه فقــط نقــدی و مســتقیماً از پرداخت کننــده به 
دریافت کننده و بدون مداخله هیچ واسطه ای انجام می شوند؛

)ب( تراکنش های پرداخت از پرداخت کننده به دریافت کننده از طریق یک نماینده 
تجاری که فقط به نیابت از پرداخت کننده یا دریافت کننــده با توافق برای مذاکره یا 

انعقاد فروش یا خرید کاالها یا خدمات تأیید شده است؛
)ج( انتقال فیزیکی حرفه ای اسکناس ها و سکه های بانکی شامل جمع آوری، پردازش 

و تحویل آن ها؛
)د( تراکنش های پرداختی که شــامل جمــع آوری و تحویل غیرحرفــه ای پول نقد در 

چارچوب فعالیت های غیرانتفاعی یا خیریه می شوند؛
)ه( خدماتی کــه در آن ها در پی درخواســت روشــن کاربر پیش از اجــرای تراکنش 
پرداخت و از طریق پرداخت برای خرید کاالها یا خدمات، پول نقد به عنوان بخشی 

از تراکنش پرداخت از دریافت کننده به پرداخت کننده داده می شود؛
)و( عملیات تبادل ارزی پول نقد با پول نقد که در آن ها منابع مالی در حساب پرداخت 

نگهداری نمی شوند؛
)ز( تراکنش هــای پرداختی که بــرای نقدکردن هرکدام از اســناد زیــر از ارائه دهنده 
 خدمات پرداخت انجام می شوند و منابع مالی نقدشده در اختیار دریافت کننده



 قرار می گیرند:
)i( چک های کاغذی تحت  پوشش کنوانسیون ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ژنو۱ ایجادکننده قانون 

یکپارچه برای چک ها؛

)ii( چک های کاغذی مشابه چک های مورد اشاره در بخش )۱( و تحت پوشش قوانین 

کشورهای عضوی که عضو کنوانسیون ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ژنو ایجادکننده قانون یکپارچه 

برای چک ها نیستند؛

)iii( برات های کاغذی مطابق کنوانسیون ۷ ژوئن ۱۹۳۰ ژنو ایجادکننده قانون یکپارچه 

برای برات ها و سفته ها؛

)iv( برات های کاغذی مشابه برات های اشاره شده در بخش )۳( و تحت پوشش قوانین 

کشورهای عضوی که عضو کنوانسیون ۷ ژوئن ۱۹۳۰ ژنو ایجادکننده قانون یکپارچه برای 

برات ها و سفته ها نیستند؛

)v( بن های کاغذی؛

)vi( چک های مسافرتی کاغذی؛

)vii( حواله های پستی کاغذی طبق تعریف اتحادیه جهانی پست۲.

)ح( تراکنش های پرداختی که در سیستم پرداخت یا تسویه اوراق بهادار بین کارگزاران 
تســویه۳، شــرکت های تســویه دوطرفه، اتاق هــای پایاپــای و بانک هــای مرکزی و ســایر 
مشارکت کنندگان در سیستم و ارائه دهندگان خدمات پرداخت و بدون تعارض با ماده 

۳۵ انجام می شوند؛
)ط( تراکنش های پرداخت مربوط به خدمات اوراق بهادار شامل تقسیم سود ساالنه، 
درآمد یا ســایر عوایــد توزیعی یــا بازخرید یا فــروش آن ها کــه این شــخصیت ها انجام 
می دهند: شخصیت های اشاره شده در بخش )ح( یا شرکت های سرمایه گذاری، نهادهای 
اعتباری، بنگاه های ســرمایه گذاری جمعی یا شــرکت های مدیریت دارایی ارائه دهنده 

خدمات سرمایه گذاری و سایر نهادهایی که اجازه دارند متولی ابزارهای مالی باشند؛
 )ی( خدماتــی کــه آن دســته از ارائه دهنــدگان خدمات فنــی ارائــه می دهند کــه از ارائه 

1.  Geneva Convention of 19 March 1931
2.  Universal Postal Union
3.  settlement agents
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خدمات پرداخت پشتیبانی می کنند. این ارائه دهندگان نباید در هیچ لحظه ای منابع 
مالی انتقالی را در اختیار داشــته باشــند. این خدمات شــامل پردازش و ذخیره ســازی 
داده ها، خدمات امانی و حفاظت از حریم خصوصی، اصالت سنجی داده ها و نهادها، 
ارائــه شــبکه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، ارائــه و نگهــداری پایانه ها و دســتگاه های 
مورداســتفاده برای خدمات پرداخت می شــوند. خدمات شــروع پرداخــت و خدمات 

اطالعات حساب شامل این بند نمی شوند؛
)ک( خدمات مبتنی بر ابزارهای پرداخت ویژه ای که از آن ها فقط می توان به صورت 

محدود استفاده کرد و یکی از شرایط زیر را دارند:
)i( ابزارهایی که به دارنده خود امکان خرید کاالها و خدمات را فقط در مکان 

فیزیکی عرضه کننده ابزار یا در شــبکه محــدودی از ارائه دهندگان خدماتی 

می دهند که قرارداد تجاری مستقیمی با عرضه کننده ای حرفه ای دارند؛

)ii( ابزارهایی که از آن هــا می توان فقط برای خرید طیف بســیار محدودی از 

کاالها یا خدمات استفاده کرد؛

)iii( ابزارهایی که فقط در یک کشور عضو معتبرند، با درخواست یک بنگاه 

یا نهاد بخش عمومی ارائه شــده اند و مرجع عمومی ملــی یا منطقه ای آن ها 

را در راســتای اهداف اجتماعی یا مالیاتی ویژه ای برای خریــد برخی کاالها یا 

خدمات از تأمین کنندگانی رگوله کرده که با عرضه کننده ابزار قرارداد تجاری 

دارند.

)ل( تراکنش هــای پرداخــت ارائه دهنــدگان شــبکه ها یــا خدمــات ارتباطــات 
الکترونیکی که عالوه بر خدمات ارتباطات الکترونیکی به مشــترک شبکه یا 

خدمت برای موارد زیر ارائه می شوند:
)i( خریــد محتــوای دیجیتــال و خدمــات صوتــی، صرف نظــر از دســتگاه 

مورداستفاده برای خرید یا مصرف محتوای دیجیتال که هزینه آن به قبض 

مربوط اضافه می شود؛

)ii( در چارچــوب فعالیــت خیریه یــا بــرای خرید بلیــت از طریق دســتگاهی 

الکترونیکی ارائه می شوند که هزینه آن به قبض مربوط اضافه می شود.



به شرط اینکه ارزش هر تراکنش پرداخت اشاره شده در بخش های )۱( و )۲( از ۵۰ یورو 

بیشتر نشود عالوه بر این:

- ارزش مجموع تراکنش های پرداخت برای یک مشترک بیشتر از ۳۰۰ یورو در ماه نشود؛

- وقتی مشترک حســابش نزد ارائه دهنده شــبکه یا خدمات ارتباطات الکترونیکی را از 

پیش شارژ می کند، ارزش مجموع تراکنش های پرداخت بیشتر از ۳۰۰ یورو در ماه نشود.

)م( تراکنش هــای پرداختی که بیــن ارائه دهندگان خدمات پرداخــت، نمایندگان یا 
شعبه هایشان برای حساب خودشان انجام می شوند؛

)ن( تراکنش های پرداخت و خدمات مربوط بین بنگاه مادر و زیرمجموعه اش یا بین 
زیرمجموعه های یک بنگاه مادر، بدون مداخله واسطه و توسط ارائه دهنده خدمات 

پرداختی به جز بنگاهی متعلق به همان گروه؛
)س( خدمات برداشت نقدی که ارائه دهندگان از طریق خودپرداز و به نیابت از یک 
یا چند عرضه کننده کارت ارائه می دهند که طرف قرارداد مشتریان برداشت کننده 
از حساب پرداخت نیستند. این استثنا مشروط بر این است که این ارائه دهندگان 
سایر خدمات پرداخت مورد اشاره در پیوست ۱ را ارائه ندهند. درهرصورت اطالعات 
کارمزدهای برداشت باید پیش از برداشــت طبق مواد ۴۵، ۴۸، ۴۹ و ۵۹ به مشتری 

ارائه و در انتهای تراکنش و بعد از برداشت نیز باید در رسید ارائه شود.

ماده 4
تعریف ها

تعریف های زیر برای اهداف این دستورالعمل صدق می کنند:

1. منظور از »کشور عضو مبدأ« یکی از موارد زیر است:

)الف( کشــور عضوی که دفتر ثبت شــده ارائه دهنده خدمات پرداخت در آن قرار 
دارد؛
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)ب( اگر ارائه دهنده خدمات پرداخت بر اساس قانون ملی دفتر ثبت شده نداشته 
باشد، کشور عضوی که دفتر اصلی ارائه دهنده خدمات پرداخت در آن قرار دارد.

2. منظور از »کشــور عضو میزبان« کشــور عضوی به جز کشــور عضو مبدأ اســت که 

ارائه دهنده خدمات پرداخت در آن نماینده یا شعبه ای دارد یا خدمات پرداخت ارائه 

می دهد؛

3. منظــور از »خدمات پرداخــت« هرگونــه فعالیت تجاری اشاره شــده در پیوســت ۱ 

است؛

4. منظور از »نهاد پرداخت« شخصیتی حقوقی است که مطابق ماده ۱۱ مجوز گرفته 

تا خدمات پرداخت را در سراسر اتحادیه ارائه و انجام دهد؛

5. منظور از »تراکنش پرداخت« اقدام به واریز، انتقال یا برداشت منابع مالی است 

که صرف نظر از تعهدات میان پرداخت کننده و دریافت کننده، توسط پرداخت کننده 

یا به نیابت از او یا توسط دریافت کننده انجام می شود؛

6. منظور از »تراکنش پرداخت از راه دور« تراکنش پرداختی است که از طریق اینترنت 

یا با دستگاهی شروع شده که می توان از آن برای ارتباطات راه دور استفاده کرد؛

7. منظور از »سیستم پرداخت« سیستم انتقال منابع مالی با سازمان دهی رسمی و 

استاندارد و قواعد معمول برای پردازش، تسویه و تصفیه تراکنش های پرداخت است؛

8. منظــور از »پرداخت کننــده« شــخصیتی حقیقــی یــا حقوقــی اســت که حســاب 

پرداخت دارد و از آن حساب پرداخت اجازه اجرای دستور پرداخت می دهد یا وقتی 

حساب پرداختی وجود نداشته باشد، شخصیتی حقیقی یا حقوقی است که دستور 

پرداخت را می دهد؛

9. منظور از »دریافت کننده« شخصیتی حقیقی یا حقوقی است که گیرنده موردنظر 

منابع موضوع تراکنش پرداخت است؛



10. منظور از »کاربر خدمات پرداخت« شخصیتی حقیقی یا حقوقی است که در مقام 

پرداخت کننده، دریافت کننده یا هر دو از خدمات پرداخت استفاده می کند؛

11. منظور از »ارائه دهنده خدمات پرداخت« نهادی اســت که در ماده )۱(۱ به آن اشاره 

شده یا شخصیتی حقیقی یا حقوقی است که از معافیت ناشی از ماده ۳۲ یا ۳۳ بهره 

می برد؛

12. منظور از »حساب پرداخت« حسابی اســت که به نام یک یا چند کاربر وجود دارد 

و برای اجرای تراکنش های پرداخت استفاده می شود؛

13. منظور از »دستور پرداخت« سفارش پرداخت کننده یا دریافت کننده به ارائه دهنده 

خدمات پرداخت است که در آن درخواست اجرای تراکنش پرداخت داده شده است؛

14. منظــور از »ابــزار پرداخــت« دســتگاه )دســتگاه های( شخصی سازی شــده و/یــا 

مجموعه ای از فرایندهای مورد توافق میان کاربر و ارائه دهنده خدمات پرداخت است و 

از آن برای شروع دستور پرداخت استفاده می شود؛

15. منظور از »خدمات شروع پرداخت« خدمت شروع دستور پرداخت به درخواست 

کاربر در ارتباط با حساب پرداختی اســت که نزد ارائه دهنده خدمات پرداخت دیگری 

وجود دارد؛

16. منظور از »خدمات اطالعات حساب« خدمت آنالینی برای ارائه اطالعات یکپارچه 

در مورد یــک یا چند حســاب پرداخت اســت کــه کاربر نــزد یــک ارائه دهنــده خدمات 

پرداخت دیگر یا بیش از یک ارائه دهنده خدمات پرداخت دارد؛

17. منظــور از »ارائه دهنده خدمات حســاب پرداخت« ارائه دهنــده خدمات پرداختی 

است که حساب پرداخت را به پرداخت کننده ارائه می دهد و از آن نگهداری می کند؛

18. منظور از »ارائه دهنده خدمات شروع پرداخت« ارائه دهنده خدمات پرداختی است 

که فعالیت های تجاری مورد اشاره در بخش )۷( پیوست ۱ را دنبال می کند؛
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19. منظور از »ارائه دهنده خدمات اطالعات حساب« ارائه دهنده خدمات پرداختی است 

که فعالیت های تجاری مورد اشاره در بخش )۸( پیوست ۱ را دنبال می کند؛

20. منظــور از »مصرف کننــده« شــخصیتی حقیقی اســت کــه در قراردادهــای خدمات 

پرداخت تحت پوشش این دستورالعمل در خدمت اهدافی به جز تجارت، کسب وکار یا 

حرفه اش عمل می کند؛

21. منظور از »چارچوب قرارداد« قرارداد خدمات پرداختی است که بر اجرای تراکنش های 

پرداخت واحد و متوالی در آینده حاکم است و ممکن است شامل وظایف و شرایط ایجاد 

حساب پرداخت باشد؛

22. منظــور از »رمیتنس پــول« خدمات پرداختی اســت کــه در آن بدون اینکه حســاب 

پرداختی به نام پرداخت کننده یا دریافت کننده ایجاد شود، منابع مالی از پرداخت کننده 

دریافت می شود تا صرفاً مبلغ موردنظر به دریافت کننده یا ارائه دهنده خدمات پرداخت 

دیگری منتقل شود که به نیابت از دریافت کننده عمل می کند و/یا در مواردی آن منابع 

به نیابت از دریافت کننده دریافت شود و در دسترس او قرار گیرد؛

23. منظور از »دایرکت دبیت« خدمات پرداختی برای کســر مبلغی از حساب پرداخت 

پرداخت کننده است که در آن دریافت کننده تراکنش پرداخت را بر مبنای رضایتی انجام 

می دهد که پرداخت کننده به دریافت کننده یا ارائه دهنده خدمات پرداخت دریافت کننده 

یا ارائه دهنده خدمات پرداخت پرداخت کننده داده است؛

24. منظــور از »انتقال اعتبار« خدمــت پرداختی برای افزایش اعتبار حســاب پرداخت 

دریافت کننده با یک تراکنش پرداخت یا مجموعه ای از تراکنش های پرداختی است که 

ارائه دهنده خدمات پرداختی که پرداخت کننده نزد آن حساب پرداخت دارد، بر اساس 

دستور پرداخت کننده از حساب پرداخت پرداخت کننده انجام می دهد.

25. منظور از »منابع مالی« اسکناس ها و سکه های بانکی، »پول مانده حساب« ۱ یا پول 

1.  scriptural money



الکترونیکی طبق تعریف بخش )۲( ماده ۲ دستورالعمل EC/2009/110 است؛

26. منظور از »تاریخ مرجع ارزش زمانی« ۱ تاریخ مرجعی است که ارائه دهنده خدمات 

پرداخت برای محاسبه بهره منابع مالی کسرشده از حساب پرداخت یا اضافه شده به 

آن استفاده می کند؛

27. منظور از »نرخ تبادل مرجع« نرخ تبادلی است که به عنوان مبنای محاسبه هرگونه 

تبادل ارزی استفاده می شود و ارائه دهنده خدمات پرداخت یا منبعی عمومی آن را در 

دسترس قرار می دهد؛

28. منظور از »نرخ بهره مرجع« نرخ بهره ای است که به عنوان مبنای محاسبه هرگونه 

بهره اعمالی اســتفاده می شــود و منبعــی عمومــی آن را اعــالم می کند که هــر دو طرف 

قرارداد خدمات پرداخت می توانند آن را تأیید کنند؛

29. منظــور از »احراز هویت« فرایندی اســت که بــه ارائه دهنده خدمــات پرداخت این 

امکان را می دهد که هویت کاربر یا اعتبار اســتفاده از یک ابزار پرداخت ویژه، از جمله 

استفاده از اطالعات کاربری شخصی را راستی آزمایی کند؛

30. منظور از »احــراز هویت کارآمد مشــتری« احراز هویت مبتنی بــر دو یا چند عامل 

اســت که با عناوین دانایی )چیزی که فقط کاربر می داند(، دارایی )چیزی که فقط کاربر 

دارد( و هســتی )چیزی کــه کاربر هســت( طبقه بنــدی می شــوند و مســتقل از یکدیگر 

هستند؛ یعنی نقض یکی از آن ها مورداعتماد بودن دیگران را تضعیف نمی کند. چنین 

سیستمی به نحوی طراحی شده که از محرمانگی داده های احراز هویت حفاظت کند؛

31. منظور از »اطالعات کاربری شخصی« ترکیب های شخصی سازی شده ای است که 

ارائه دهنده خدمات پرداخت برای احراز هویت به کاربر می دهد؛

32. »داده های پرداخت حســاس« داده هایی شــامل اطالعات کاربری شخصی است 

که می تــوان از آن هــا بــرای کالهبــرداری اســتفاده کــرد. در فعالیت هــای ارائه دهندگان 

1.  value date
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خدمات شروع پرداخت و ارائه دهندگان خدمات اطالعات حساب، نام دارنده حساب 

و شماره حساب داده پرداخت حساس محسوب نمی شوند؛

33. منظور از »شناســه منحصربه فرد« ترکیبی از حــروف، اعداد یا نمادهایی اســت که 

ارائه دهنده خدمات پرداخت به صورت اختصاصی برای کاربر تعیین کرده و کاربر می تواند 

این شناسه را به صورت بی ابهام به ارائه دهنده خدمات پرداخت معرفی کند؛

34. منظــور از »روش ارتبــاط از راه دور« شــیوه ای اســت کــه می تــوان از آن بــدون حضور 

فیزیکی هم زمان ارائه دهنده خدمات پرداخت و کاربر برای انعقاد قرارداد خدمات پرداخت 

استفاده کرد؛

35. منظور از »ابزار بادوام« هر ابزاری است که به کاربر این امکان را می دهد که اطالعاتی را 

ذخیره کند که آن کاربر را مخاطب قرار داده است. این اطالعات به صورتی ذخیره می شوند 

که برای ارجاع در آینده تا زمان مناسب با اهداف آن اطالعات در دسترس باشند و امکان 

تهیه نسخه بدون تغییر از آن اطالعات را فراهم کنند؛

36. منظور از »بنگاه خرد« بنگاهی اســت کــه در زمان انعقاد قــرارداد خدمات پرداخت 

بنگاهی طبق تعریف ماده ۱ و ماده )۱(۲ و )۳( پیوست توصیه نامه EC/2003/361 باشد؛

37. منظور از »روز کاری« روزی اســت که در آن کسب وکار ارائه دهنده خدمات پرداخت 

پرداخت کننده یا ارائه دهنده خدمات پرداخت دریافت کننده دخیل در اجرای تراکنش 

پرداخت به نحوی فعال باشد که برای اجرای تراکنش پرداخت الزم است؛

38. منظور از »نماینده« شخصیتی حقیقی یا حقوقی است که در ارائه خدمات پرداخت 

به نیابت از نهاد پرداخت عمل می کند؛

39. منظور از »شعبه« محل کسب وکاری به جز دفتر اصلی است که بخشی از یک نهاد 

پرداخت است و شخصیت حقوقی مجزا ندارد و به صورت مستقیم همه یا بخشی از 

تراکنش های کسب وکار نهاد پرداخت را انجام می دهد؛ همه محل های کسب وکار نهاد 



پرداختی در یک کشــور عضو که دفتر اصلی اش در کشــور عضو دیگری قرار دارد، باید 

یک شعبه واحد در نظر گرفته شوند؛

40. منظور از »گروه« گروهی از بنگاه هاســت که با رابطه مورد اشاره در ماده )۱(۲۲، )۲( 

یا )۷( دســتورالعمل EU/2013/34 با یکدیگر پیونــد دارند یا گروهــی از بنگاه ها طبق 

تعریف مواد ۴، ۵، ۶ و ۷ آیین نامه تفویض شده به کمیسیون EU( No 241/2014۱( است 

 )EU( No 575/2013 آیین نامه )که با رابطه مورد اشاره در ماده )۱(۱۰ یا ماده )۶(۱۱۳ یا )۷

با یکدیگر پیوند دارند؛

41. منظور از »شبکه ارتباطات الکترونیکی« شبکه ای طبق تعریف بخش )الف( ماده ۲ 

دستورالعمل EC/2002/21 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا۲ است؛

42. منظور از »خدمات ارتباطات الکترونیکــی« خدماتی طبق تعریف بخش )ج( ماده 

۲ دستورالعمل EC/2002/21 است؛

43. منظور از »محتوای دیجیتال« کاالها یا خدماتی است که در قالب دیجیتال تولید 

و تأمین شــده اند، فقط با دستگاهی فنی می توان از آن ها اســتفاده یا مصرفشان کرد و 

به هیچ وجه شامل استفاده یا مصرف کاالها یا خدمات فیزیکی نمی شوند؛

44. منظــور از »پذیــرش تراکنش هــای پرداخــت« خدمــت پرداختــی اســت کــه در آن 

ارائه دهنــده خدمــات پرداخت بــا دریافت کننــده ای قــرارداد می بنــدد تــا تراکنش های 

پرداخــت را بپذیــرد و پــردازش کند که بــه انتقــال منابع مالی بــه دریافت کننــده منجر 

می شود؛

45. منظور از »عرضه ابزارهای پرداخت« خدمت پرداختی از طرف ارائه دهنده خدمات 

پرداختی است که قرارداد بسته است تا به پرداخت کننده ابزار پرداختی را برای شروع 

و پردازش تراکنش های پرداخت پرداخت کننده بدهد؛

۱.  آیین نامه تفویض شده به کمیسیون EU( No 241/2014( در تاریخ ۷ ژانویه ۲۰۱۴ مکمل آیین نامه No 575/2013 )EU( پارلمان اروپا و 
.)OJ L 74, 14.3.2014, p. 8( شورای اتحادیه اروپا در مورد استانداردهای فنی الزامات »سرمایه پایه« برای نهادها

۲.  دستورالعمل EC/2002/21 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۷ مارس ۲۰۰۲ در مورد چارچوب رگوالتوری مشترک برای شبکه ها 
.)OJ L 108, 24.4.2002, p. 33( )و خدمات ارتباطات الکترونیکی )دستورالعمل چارچوب
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46. منظور از »سرمایه پایه« ۱ آن دسته از منابع طبق تعریف بخش ۱۱۸ ماده )۱(۴ آیین نامه 

 EU( No 575/2013(اســت کــه دســت کم ۷۵ درصــد از ســرمایه رده ۱ در قالب ســرمایه 

»سهام عادی رده ۱« ۲ طبق مفاد ماده ۵۰ آن آیین نامه است و سرمایه رده ۲ مساوی یا کمتر 

از یک سوم سرمایه رده ۱ است؛

47. منظور از »برند پرداخت« هرگونه نام، عبارت، نشانه، نماد یا ترکیبی از آن ها به صورت 

فیزیکی یا دیجیتال اســت که می توان تراکنش هــای پرداخت مبتنی بــر کارت را ذیل آن 

سیستم کارت پرداخت انجام داد؛

48. منظــور از »اســتفاده از نشــان مشــترک« وجود دو یــا بیشــتر از دو برنــد پرداخت یا 

اپلیکیشن پرداخت یک برند پرداخت در یک ابزار پرداخت است.

1.  own funds
2.  Common Equity Tier 1
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باب 2

ارائهدهندگان
خدماتپرداخت



 فصل  اول

نهادهایپرداخت



بخش 1:  قوانین کلی 

ماده 5
درخواست مجوز

1. برای دریافت مجوز به عنوان نهاد پرداخت، همراه با موارد زیر، درخواستی باید به مراجع 

ذی صالح کشور عضو مبدأ ارائه شود: 

)الف( برنامــه فعالیت ها کــه به طور ویــژه نوع خدمــات موردنظر نهــاد پرداخت را 
مشخص کند؛

)ب( طرح کســب وکاری شــامل برآورد بودجه ۳ ســال مالی اول که نشان می دهد 
متقاضــی می توانــد از سیســتم ها، منابــع و فرایندهــای متناســبی بهــره ببــرد تا 

عملکردی باثبات داشته باشد؛
)ج( مستنداتی که نشــان دهند نهاد پرداخت ســرمایه اولیه را مطابق مفاد ماده 

۷ دارد؛
)د( در مــورد نهادهــای پرداخــت مــورد اشــاره در مــاده )۱(۱۰، توصیف نامــه ای از 
تمهیداتــی که بــرای حفاظــت از منابــع مالی کاربــران مطابق مــاده ۱۰ اندیشــیده 

شده اند؛
)ه( توصیف نامه ای از مناســبات حکمرانی و سازوکارهای مدیریت داخلی شامل 
رویه هــای اجرایی، مدیریت ریســک و حســابداری که نشــان دهد آن مناســبات 
حکمرانی، ســازوکارهای مدیریت و رویه ها متناســب، مناســب، منطقــی و کافی 

هستند؛
)و( توصیف نامه ای از رویه نظارت، مدیریت و پیگیری حوادث امنیتی و شکایت های 
مربــوط بــه امنیــت مشــتریان شــامل ســازوکار گزارش دهی حــوادث کــه وظایف 

اطالع رسانی نهاد پرداخت طبق ماده ۹۶ را موردتوجه قرار دهد؛
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)ز( توصیف نامــه ای از فراینــد تعبیه شــده بــرای ثبــت، نظــارت، رهگیــری و 
محدودسازی دسترسی به اطالعات پرداخت حساس؛

)ح( توصیف نامه ای از تمهیدات اســتمرار کســب وکار شــامل شناسایی شفاف 
عملیات حیاتــی، برنامه هــای احتیاطی مؤثــر و رویه ای بــرای آزمایــش و ارزیابی 

کفایت و بهره وری این برنامه ها؛
)ط( توصیف نامه ای از اصول و تعریف های اعمال شده برای جمع آوری داده های 

آماری در مورد عملکرد، تراکنش ها و کالهبرداری؛
)ی( ســند سیاســت امنیتی شــامل ارزیابی مفصل ریســک خدمــات پرداخت 
متقاضــی و تشــریح تمهیــدات کنتــرل و کاهش آثــار حــوادث امنیتی کــه برای 
حفاظــت مناســب از کاربــران در برابــر ریســک های شناسایی شــده شــامل 
کالهبرداری و اســتفاده غیرقانونی از داده های حســاس و شــخصی اندیشــیده 

شده اند؛
)ک( در مــورد نهادهــای پرداختی که تابع وظایــف مربوط به پول شــویی و تأمین 
مالی تروریسم ذیل دستورالعملEU( 2015/849(  پارلمان اروپا و شورای اتحادیه 
اروپا۱ و آیین نامه EU( 2015/847( پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا۲ هستند، 
توصیف نامه ای از ســازوکارهای کنترل داخلی کــه متقاضی بــرای تطبیق با این 

وظایف ایجاد کرده است؛
)ل( توصیف نامه ای از ســاختار ســازمانی متقاضی، از جمله در موارد مقتضی، 
تشــریح کاربرد نماینــدگان و شــعبه ها از نظر متقاضــی و بررســی های داخلی و 
خارجی ای که متقاضی متعهد می شــود دســت کم ســاالنه در مورد آن ها انجام 
دهد و همچنین تشریح ساختار برون ســپاری و مشارکت متقاضی در سیستم 

پرداخت ملی یا بین المللی؛
)م( هویت اشخاصی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، طبق تعریف بخش 
۱.  دستورالعمل EU( 2015/849( پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۱۵ در مورد جلوگیری از استفاده از سیستم مالی برای 
اهداف پول شویی و تامین مالی تروریسم، اصالحیه آیین نامهEU( No 648/2012(  پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا و لغو دستورالعمل 

.)OJ L 141, 5.6.2015, p. 73( 2006/70 کمیسیون/EC 2005/60 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا و دستورالعمل/EC
۲.  آیین نامه EU( 2015/847( پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۱۵ در مورد اطالعات همراه انتقال منابع مالی و لغو 

. )EC( No 1781/2006 )OJ L 141, 5.6.2015, p. 1( آیین نامه



)۳۶( ماده )۱(۴ آیین نامه No 575/2013 )EU( در متقاضی ســهام دار هســتند، 
مقدار سهامشان و مستنداتی در مورد هم خوانی شان با این نهاد باتوجه به نیاز 

به اطمینان از مدیریت منطقی و سنجیده نهاد پرداخت؛
)ن( هویت اعضای هیئت مدیره و افراد مسئول نسبت به مدیریت نهاد پرداخت 
و در مــوارد مقتضی، افراد مســئول نســبت به مدیریــت فعالیت هــای خدمات 
پرداختی نهاد پرداخت و همچنین مســتنداتی که نشــان دهند شــهرت خوبی 
دارند و از دانش و تجربه مناســب بــرای ارائه خدمات پرداخــت طبق معیارهای 

کشور عضو مبدأ برخوردارند؛
)س( در مــوارد مقتضی، هویت حسابرســان قانونی و شــرکت های حسابرســی 
طبق تعریف دستورالعمل EC/2006/43 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا۱؛

)ع( وضعیت حقوقی و اساسنامه متقاضی؛
)ف( آدرس دفتر اصلی متقاضی.

در راســتای اهــداف بخش هــای )د(، )ه(، )و( و )ل( بنــد فرعــی اول، متقاضــی بایــد 

توصیف نامه ای از تمهیدات حسابرســی و تمهیدات ســازمانی ای ارائه دهد که با نیت 

برداشتن همه گام های منطقی برای حفاظت از منافع کاربرانش و اطمینان از استمرار 

و قابل اعتماد بودن عملکرد خدمات پرداخت اندیشیده شده اند.

تمهیدات کنترل و کاهش آثار حوادث امنیتی مورد اشاره در بخش )ی( بند فرعی اول 

باید نشان دهند که چطور سطح باالیی از امنیت فنی و حفاظت از داده را از جمله برای 

نرم افزارها و سیســتم های فناوری اطالعاتی فراهم می کنند که متقاضــی یا بنگاه هایی 

استفاده می کنند که متقاضی همه یا بخشی از فعالیت هایش را به آن ها برون سپاری 

می کند. این اقدام ها همچنین باید شــامل اقدام های امنیتی  اشاره شده در ماده )۱(۹۵ 

شــوند. این اقدام ها باید راهنماهــای مرجع بانکــداری اروپا در مــورد اقدام های امنیتی 

اشاره شده در ماده )۳(۹۵ را سرلوحه قرار دهند.

۱.  دستورالعمل EC/2006/43 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۷ مه ۲۰۰۶ در مورد حسابرسی قانونی حساب های ساالنه و حساب های 
تلفیقی، اصالحیه دستورالعمل های EEC/78/660 و EEC/83/349 شورای اتحادیه اروپا و لغو دستورالعمل  EEC/84/253 شورای اتحادیه اروپا 

.)OJ L 157, 9.6.2006, p. 87(
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2. کشورهای عضو باید بنگاه های متقاضی دریافت مجوز برای ارائه خدمات پرداخت 

مورد اشــاره در بخش )۷( پیوســت ۱ را ملــزم کنند که به عنــوان یکی از شــرایط دریافت 

مجوز، بیمه غرامت حرفه ای با پوشش مناطق ارائه خدمات یا ضمانت مسئولیت پذیری 

مشابه دیگری داشته باشند تا مطمئن شوند که می توانند به مسئولیت هایشان مطابق 

مواد ۷۳، ۸۹، ۹۰ و ۹۲ عمل کنند.

3. کشورهای عضو باید بنگاه های متقاضی ثبت برای ارائه خدمات پرداخت اشاره شده 

در بخــش )۸( پیوســت ۱ را ملزم کننــد که به عنــوان یکی از شــرایط ثبت، بیمــه غرامت 

حرفه ای با پوشش مناطق ارائه خدمات یا ضمانت مشــابه دیگری برای خسارت هایی 

بدهند که به واسطه دسترسی بدون اجازه یا کالهبردارانه به اطالعات حساب پرداخت 

یا اســتفاده بدون اجازه یا کالهبردارانه از این اطالعات به ارائه دهنده خدمات حساب 

پرداخت یا کاربر خدمات پرداخت وارد می شود.

4. مرجــع بانکــداری اروپــا بایــد تــا ۱۳ ژانویــه ۲۰۱۷ بعــد از مشــورت بــا همــه ذی نفعان 

مربــوط شــامل فعــاالن بــازار خدمــات پرداخــت و باتوجه بــه منافــع همــه طرف هــای 

 دخیــل، راهنماهایــی را بــا مخاطــب مراجــع ذی صــالح و مطابــق مــاده ۱۶ آیین نامــه

 EU( No 1093/2010( منتشر کند که به معیارهای تعیین حداقل ارزش بیمه غرامت 

حرفه ای یا ضمانت مشابه دیگری بپردازد که در بندهای ۲ و ۳ به آن ها اشاره شد.

مرجع بانکداری اروپا در تدوین راهنماهای مورد اشاره در بند فرعی اول باید به موارد 

زیر توجه کند:

)الف( پروفایل ریسک بنگاه موردنظر؛
)ب( بنگاه موردنظر خدمات پرداخت اشاره شــده در پیوست ۱ را ارائه می دهد 

یا به کسب وکار دیگری مشغول است یا خیر؛
)ج( اندازه فعالیت:

)i( در مــورد بنگاه هــای متقاضــی دریافــت مجــوز ارائــه خدمــات پرداخــت 

اشاره شــده در بخش )۷( پیوســت ۱، ارزش تراکنش هایی که قرار است شروع 



کنند؛

)ii( در مورد بنگاه های متقاضی ثبت برای ارائه خدمات پرداخت اشاره شــده 

در بخش )۸( پیوســت ۱، تعداد مشــتریانی کــه از خدمات اطالعات حســاب 

استفاده می کنند.

)د( ویژگی های خاص ضمانت های مشابه و معیارهای به کارگیری آن ها.

مرجع بانکداری اروپا باید این راهنماها را به صورت منظم بازبینی کند.

5. مرجــع بانکــداری اروپــا باید تــا ۱۳ ژوئیــه ۲۰۱۷ بعــد از مشــورت با همــه ذی نفعان 

مربوط شامل فعاالن بازار خدمات پرداخت و باتوجه به منافع همه طرف های دخیل، 

راهنماهایی را مطابــق مــاده ۱۶ آیین نامــه EU( No 1093/2010( در مــورد اطالعاتی 

منتشر کند که باید در درخواست مجوز نهادهای پرداخت به مراجع ذی صالح ارائه 

شوند و از جمله شامل الزامات مقرر در بخش های )الف(، )ب(، )ج(، )ه( و )ز( تا )ی( بند 

فرعی اول بند ۱ این ماده می شوند.

مرجع بانکداری اروپا باید این راهنماها را به صورت منظم و درهرصورت دست کم هر 

۳ سال یک بار بازبینی کند.

6. مناسب اســت مرجع بانکداری با درنظرگرفتن تجربه حاصل از کاربرد راهنماهای 

اشاره شــده در بند ۵، در موارد مقتضی، پیش نویس اســتاندارهای فنــی رگوالتوری را 

تدوین کند که اطالعاتی را مشخص می کند که در درخواست مجوز نهادهای پرداخت 

باید به مراجــع ذی صالح ارائــه شــوند و از جمله شــامل الزامات مقــرر در بخش های 

)الف(، )ب(، )ج(، )ه( و )ز( تا )ی( بند ۱ می شوند.

اختیار تصویب استانداردهای فنی رگوالتوری اشاره شده در بند فرعی اول مطابق مواد 

۱۰ تا ۱۴ آیین نامه EU( No 1093/2010( به کمیسیون تفویض می شود.

7. اطالعات اشاره شــده در بند ۴ باید مطابق بند ۱ به اطالع مراجع ذی صالح رسانده 

شود.
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ماده 6
کنترل سهامداری

1. هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که تصمیم گرفته به طور مستقیم یا غیرمستقیم طبق 

تعریف بخش )۳۶( ماده )۱(۴ آیین نامه No 575/2013 )EU( در نهاد پرداختی سهام واجد 

شرایط بخرد یا سهامش را افزایش دهد و در نتیجه این اقدام نسبت سرمایه یا حق رأیش 

به ۲۰درصد، ۳۰درصد یا ۵۰درصد یا بیشتر می رسد و آن نهاد پرداخت را به زیرمجموعه اش 

تبدیل می کند، باید از قبل قصدش را به صورت مکتوب به اطالع مراجع ذی صالح آن نهاد 

پرداخت برساند. همین مسئله شامل هر شخص حقیقی یا حقوقی می شود که تصمیم 

گرفته ســهام واجد شــرایطش را به صورت مســتقیم یا غیرمســتقیم منتقل کند یا سهام 

واجد شرایطش را کاهش دهد و در نتیجه این اقدام نسبت سرمایه یا حق رای اش به کمتر 

از ۲۰درصد، ۳۰درصد یا ۵۰درصد می رســد و آن نهاد پرداخت را از زیرمجموعه اش خارج 

می کند.

2. خریدار احتمالی سهام واجد شــرایط باید اطالعات نشان دهنده اندازه سهام موردنظر 

و اطالعات اشاره شــده در ماده )۴(۲۳ دســتورالعمل EU/2013/36 را به مرجع ذی صالح 

بدهد.

3. در مــواردی که اعمال نفوذ خریــدار احتمالی اشاره شــده در بند ۲ احتمــاالً در تعارض با 

مدیریت سنجیده و منطقی نهاد پرداخت است، کشــورهای عضو باید مراجع ذی صالح 

را ملزم کنند که مخالفتشــان را ابراز کننــد یا اقدام های مناســب دیگری انجــام دهند تا به 

آن وضعیت خاتمه بدهنــد. این اقدام ها می توانند شــامل قرار منع، جریمــه برای اعضای 

هیئت مدیره یا شــخصیت های مســئول در مدیریــت نهاد یا تعلیــق اســتفاده از حق رأی 

منتسب به سهام در دست سهام داران یا اعضای نهاد پرداخت موردنظر شوند.

اقدام های مشابهی باید در مورد آن دسته از اشــخاص حقیقی یا حقوقی انجام شوند که 

الزام به ارائه اطالعات قبلی مطرح شده در این ماده را رعایت نکرده باشند.



4. اگر ســهامی علی رغم مخالفت مراجع ذی صالح خریداری شــود، کشورهای عضو باید 

صرف نظر از جریمه دیگری که در نظر می گیرند، امکان تعلیق استفاده از حق رأی مربوط، 

بی اعتبار کردن آرای اخذشده یا ابطال آن آرا را فراهم کنند.

ماده 7
سرمایه اولیه

کشورهای عضو باید نهادهای پرداخت را ملزم کنند که در زمان صدور مجوز سرمایه اولیه ای 

داشته باشند که باید متشکل از یک یا چند مورد از موارد ماده )الف( )۱(۲۶ تا )ه( آیین نامه 

EU( No 575/2013( به شرح زیر باشد:

 )الف( در مواردی که نهاد پرداخت فقط خدمت پرداخت مورد اشاره در بخش )۶( 
پیوست ۱ را ارائه می دهد، سرمایه اش در هیچ مقطعی از زمان نباید کمتر از ۲۰.۰۰۰ 

یورو باشد؛
)ب( در مواردی که نهاد پرداخت خدمات پرداخت مورد اشاره در بخش )۷( پیوست ۱ 
را ارائه می دهد، سرمایه اش در هیچ مقطعی از زمان نباید کمتر از ۵۰.۰۰۰ یورو باشد؛
)ج( در مواردی که نهاد پرداخت هرکدام از خدمات پرداخت اشاره شده در بخش های 
)۱( تا )۵( پیوســت ۱ را ارائه می دهد، سرمایه اش نباید در هیچ مقطعی از زمان کمتر 

از ۱۲۵.۰۰۰ یورو باشد.

ماده 8
سرمایه پایه

1. سرمایه پایه نهاد پرداخت نباید کمتر از هیچ کدام از مقادیر زیر باشد: مقدار سرمایه اولیه 

اشاره شده در ماده ۷ یا مقداری که مطابق ماده ۹ این دستورالعمل محاسبه شده باشد.
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2. در مواردی که نهاد پرداخت به گروهی تعلق دارد که با گروه نهاد پرداخت، نهاد اعتباری، 

شرکت سرمایه گذاری، شرکت مدیریت دارایی یا بنگاه بیمه ای یکسان است، کشورهای 

عضو باید با انجام اقدام های ضروری اجازه ندهند از عناصر واجد شرایط برای سرمایه پایه 

چند بار استفاده شود. این بند همچنین باید شامل مواردی شود که نهاد پرداخت ماهیت 

چندگانه دارد و فعالیت هایی به جز ارائه خدمات پرداخت هم انجام می دهد.

3. اگر شرایط ماده ۷ آیین نامه  EU( No 575/2013(رعایت شده باشند، کشورهای عضو 

یا مراجع ذی صالحشان می توانند ماده ۹ این دستورالعمل را در مورد نهادهای پرداختی 

 2013/36/EU اعمال نکنند که در نظارت تلفیقی نهاد اعتباری مادر طبق دستورالعمل

لحاظ شده اند.

ماده 9
محاسبه سرمایه پایه

1. صرف نظر از الزامات سرمایه اولیه تعیین شده در ماده ۷، کشورهای عضو باید به جز 

نهادهای پرداخت ارائه دهنده خدمات اشاره شــده در بخش )۷( یــا )۸( یا هر دو بخش 

پیوست ۱، سایر نهادهای پرداخت را ملزم کنند که در همه مقاطع زمانی سرمایه پایه ای 

مطابق محاســبه به یکی از ســه روش زیر طبق بــرآورد مراجع ذی صــالح مطابق قوانین 

ملی داشته باشند:

روش الف

سرمایه پایه نهاد پرداخت باید دست کم ۱۰ درصد هزینه های باالسری ثابتش در سال 

قبل باشــد. اگر نســبت به ســال قبل تغییر چشــمگیری در کســب وکار نهاد پرداخت 

ایجاد شود، مراجع ذی صالح می توانند این رقم را تغییر دهند. در مواردی که در تاریخ 

محاسبه، نهاد پرداخت هنوز یک سال کامل کار نکرده است، مقدار سرمایه پایه باید 

دست کم ۱۰ درصد هزینه های باالسری ثابت مطابق پیش بینی طرح کسب وکار باشد، 



مگر اینکه مراجــع ذی صالح آن نهاد پرداخــت را ملزم به اصالح طرح کســب وکار کرده 

باشند.

روش ب

سرمایه پایه نهاد پرداخت باید دست کم به اندازه مجموع عناصر زیر ضرب  در ضریب 

مقیاس k باشــد که در بند ۲ تعریف شــده که در آن حجم پرداخت۱ نشــان دهنده یک 

دوازدهم کل مقدار تراکنش های پرداخت اجراشده توسط نهاد پرداخت در سال قبل 

است:

)الف( ۴.۰ درصد بخشی از حجم پرداخت که کمتر از ۵میلیون یورو است؛

به اضافه

)ب( ۲.۵درصد بخشی از حجم پرداخت که بیشتر از ۵میلیون یورو تا ۱۰میلیون 
یورو است؛

به اضافه

)ج( ۱ درصد بخشی از حجم پرداخت که بیشتر از ۱۰میلیون یورو تا ۱۰۰میلیون 
یورو است؛

به اضافه

)د( ۰.۵ درصــد بخشــی از حجــم پرداخــت کــه بیشــتر از ۱۰۰میلیــون یــورو تــا 
۲۵۰میلیون یورو است؛

به اضافه

)ه( ۰.۲۵ درصد بخشی از حجم پرداخت که بیشتر از ۲۵۰میلیون یورو است.

روش ج

ســرمایه پایه نهــاد پرداخت باید دســت کم بــه اندازه شــاخص مربوط تعریف شــده در 

1.  payment volume )PV(
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 k بخش )الف( ضرب در ضریــب تکثیر تعریف شــده در بخش )ب( و ضریــب مقیاس

تعریف شده در بند ۲ باشد.

)الف( شاخص مربوط مجموع ارقام زیر است:
 )i(درآمد بهره؛

 )ii( هزینه های بهره؛

 )iii( کمیسیون ها و کارمزدهای دریافتی؛

 )iv(سایر درآمدهای عملیاتی.

در محاسبه مجموع، هرکدام از عناصر باال عالمت مثبت یا منفی خود را حفظ می کنند. 

درآمد حاصل از موارد استثنایی یا غیرعادی نباید در محاسبه شاخص مربوط استفاده 

شود. هزینه برون سپاری خدمات به اشــخاص ثالث را می توان از شاخص مربوط کسر 

کرد، به شرط اینکه آن هزینه مربوط به بنگاهی باشد که تحت نظارت این دستورالعمل 

قرار دارد. شاخص مربوط بر اساس بررســی ۱۲ماهه در انتهای سال مالی قبل محاسبه 

می شود. شاخص مربوط باید برای ســال مالی قبل محاسبه شود. درهرصورت سرمایه 

پایه ای که مطابق روش ج محاسبه می شود نباید کمتر از ۸۰درصد میانگین ۳ سال مالی 

گذشــته شــاخص مربوط باشــد. وقتی برای عناصــر باال ارقــام حسابرسی شــده موجود 

نیست، می توان از مقادیر پیش بینی شده برای آن ها استفاده کرد.

)ب( ضریب تکثیر باید این طور محاسبه شود:
)i( ۱۰درصد بخشی از شاخص مربوط تا ۲.۵میلیون یورو؛

)ii( ۸درصد بخشی از شاخص مربوط از ۲.۵میلیون یورو تا ۵میلیون یورو؛

)iii( ۶درصد بخشی از شاخص مربوط از ۵میلیون یورو تا ۲۵میلیون یورو؛

)iv( ۳درصد بخشی از شاخص مربوط از ۲۵میلیون یورو تا ۵۰میلیون یورو؛

)v( ۱.۵درصد بخشی از شاخص مربوط از ۵۰میلیون یورو به باال.

2. ضریــب مقیاس k کــه در روش های ب و ج اســتفاده می شــود، باید یکــی از ارقام زیر 

باشد:

)الف( ۰.۵ در مــواردی که نهــاد پرداخت فقط خدمــت پرداخت اشاره شــده در 



بخش )۶( پیوست ۱ را ارائه می دهد؛
)ب( ۱ در مــواردی که نهــاد پرداخت هرکــدام از خدمات پرداخت اشاره شــده در 

بخش های )۱( تا )۵( پیوست ۱ را ارائه می دهد.

3. مراجع ذی صالح می توانند بر اساس ارزیابی فرایندهای مدیریت ریسک، پایگاه داده 

ریسک زیان و سازوکارهای کنترل داخلی نهاد پرداخت یکی از این کارها را انجام دهند: ۱. 

نهاد پرداخت را ملزم کنند که تا ۲۰درصد بیشتر از مقدار به دست آمده با استفاده از روش 

انتخابی در بند ۱ سرمایه پایه داشته باشد یا ۲. به نهاد پرداخت اجازه بدهند تا ۲۰درصد 

کمتر از مقدار به دست آمده با استفاده از روش انتخابی در بند ۱ سرمایه پایه داشته باشد.

ماده 10
الزامات حفاظت

1. کشورهای عضو یا مراجع ذی صالح باید نهاد پرداخت ارائه دهنده خدمات پرداخت 

اشاره شــده در بخش های )۱( تا )۶( پیوســت ۱ را ملزم به حفاظت از همه منابعی کنند 

که از کاربران یا از طریق ارائه دهنده خدمات پرداخت دیگری برای اجرای تراکنش های 

پرداخت دریافت شده اند.

 حفاظت باید به روش های زیر انجام شود:

)الــف( منابــع مالــی در هیــچ مقطعــی نبایــد بــا منابــع مالــی شــخصیتی حقیقــی یا 
حقوقی به جــز کاربــران خدمــات پرداختــی ترکیب شــود کــه منابع بــه نیابــت از آن ها 
نگهــداری می شــود و وقتی منابــع تــا انتهــای روز کاری بعــد از روزی که منابــع دریافت 
شــده اند، هنــوز در اختیــار نهــاد پرداخــت هســتند و بــه دریافت کننــده تحویــل 
نشــده اند یــا بــه ارائه دهنــده خدمــات پرداخــت دیگــری منتقــل نشــده اند، بایــد در 
حســابی مجزا در نهــادی اعتبــاری ســپرده شــوند یــا در دارایی هــای امن، نقدشــونده  
 کم ریســک طبــق تعریــف مراجــع ذی صــالح کشــور عضــو مبــدأ ســرمایه گذاری 
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شوند. به عالوه این منابع به ویژه در زمانی که نهاد پرداخت قادر به پرداخت بدهی هایش 
نیست، مطابق قانون ملی و در راستای منافع کاربران خدمات پرداخت در برابر مطالبات 

سایر طلبکاران نهاد پرداخت مصون بمانند؛
)ب( منابع مالی باید تحت پوشش بیمه یا ضمانت مشابه دیگری از شرکت بیمه 
یا نهادی اعتباری باشند که متعلق به همان گروهی نباشد که نهاد پرداخت هم 
متعلق به آن است. ارزش بیمه یا ضمانت مشابه باید معادل مقداری باشد که 
در نبود بیمه یا ضمانت مشــابه دیگر کنار گذاشــته می شــود. زمانی باید بتوان 

از بیمه استفاده کرد که نهاد پرداخت نتواند تعهدات مالی اش را برآورده کند.

2. در مواردی که نهاد پرداخت ملزم به حفاظت از منابع مالی طبق بند ۱ است و بخشی 

از این منابع باید برای تراکنش های پرداخت آینده و بقیه آن برای خدمات غیرپرداختی 

اســتفاده شــود، آن بخش از منابع که باید برای تراکنش های پرداخت آینده اســتفاده 

شوند، نیز مشمول الزامات بند ۱ می شــوند. در مواردی که این بخش متغیر است یا از 

قبل مشخص نیست، کشورهای عضو باید به نهادهای پرداخت اجازه بدهند که این 

بند را بر مبنای بخشــی اجرا کنند که فرض می شــود برای خدمات پرداخت ارائه شــده 

استفاده می شود، به شــرط اینکه باتوجه به داده های گذشته بتوان برآوردی منطقی از 

این بخش ارائه داد که رضایت مراجع ذی صالح را جلب کند.

ماده 11
اعطای مجوز

1. کشورهای عضو باید به جز بنگاه های اشاره شده در بخش های )الف(، )ب(، )ج(، )ه( و )و( ماده 

)۱(۱ و اشخاص حقیقی و حقوقی منتفع از معافیت ماده ۳۲ یا ۳۳، بنگاه های دیگر خواستار ارائه 

خدمات پرداخت را ملزم کنند که پیش از شروع ارائه خدمات پرداخت، به عنوان نهاد پرداخت 

مجوز دریافت کنند. مجوز فقط باید به اشخاص حقوقی ثبت شده در هر کشور عضو اعطا شود.



2. مراجع ذی صالح باید زمانی مجوز بدهند که اطالعات و مستندات همراه درخواست با همه 

الزامات تعیین شده در ماده ۵ مطابقت داشــته باشــند و ارزیابی کلی مراجع ذی صالح بعد از 

بررســی درخواســت مثبت باشــد. مراجع ذی صالح پیش از اعطای مجوز می تواننــد در موارد 

مقتضی با بانک مرکزی آن کشور یا سایر مراجع عمومی مربوط مشورت کنند.

3. نهاد پرداختی که طبق قانون ملی کشور عضو مبدأ ملزم به داشتن دفتر ثبت شده است، باید 

دفتر اصلی اش را در همان کشور عضو به عنوان دفتر ثبت شده داشته باشد و دست کمی بخشی 

از فعالیت های کسب وکار خدمات پرداختش را آنجا انجام دهد.

4. مراجع ذی صالح باید تنها زمانی مجوز بدهند که باتوجه به نیاز به مدیریت منطقی و سنجیده 

نهاد پرداخت به این نتیجه برسند که نهاد پرداخت ساختار حکمرانی قدرتمندی برای کسب وکار 

خدمات پرداختش دارد. این ساختار حکمرانی باید شامل ساختار سازمانی شفاف با مرزبندی 

تعریف شده، شفاف و بدون تعارض مسئولیت ها؛ فرایندهای مؤثر برای شناسایی، مدیریت، 

نظارت و گزارش دهی ریسک های احتمالی و سازوکارهای کنترل داخلی کافی شامل فرایندهای 

اجرایی و حسابداری معقول شود. این ساختارها، فرایندها و سازوکارها باید جامع و متناسب با 

ماهیت، مقیاس و پیچیدگی خدمات پرداخت نهاد پرداخت باشند.

5. وقتی نهاد پرداختی هرکدام از خدمات پرداخت اشاره شده در بخش های )۱( تا )۷( پیوست ۱ 

را ارائه می دهد و هم زمان فعالیت های تجاری دیگری هم انجام می دهد و فعالیت های خدماتی 

غیرپرداختی نهاد پرداخت به سالمت مالی یا توانایی مراجع ذی صالح در نظارت بر تطبیق 

نهاد پرداخت با همه الزامات این دستورالعمل ضربه می زنند، مراجع ذی صالح می توانند آن 

نهاد پرداخت را ملزم به ایجاد واحدی مجزا برای کسب وکار خدمات پرداخت کنند.

6. اگر مراجع ذی صالح باتوجه به نیاز به مدیریت منطقی و سنجیده نهاد پرداخت، از تناسب 

سهام داران یا اعضایی که ســهام واجد شرایط دارند، راضی نباشــند، نباید به نهاد پرداخت 

مجوز بدهند.

7. در مواردی که طبق تعریف بخش )۳۸( ماده )۱(۴ آیین نامه No 575/2013 )EU( پیوندهای 
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نزدیکی میان نهاد پرداخت و سایر شخصیت های حقیقی یا حقوقی دیگری وجود دارند، مراجع 

ذی صالح تنها زمانی باید مجوز بدهند که آن پیوندها مانع اعمال مؤثر کارکردهای نظارتی شان 

نشوند.

8. مراجع ذی صالح تنها زمانی باید مجوز بدهند که قوانین، آیین نامه ها یا مقررات اداری کشور 

سوم حاکم بر یک یا چند نفر از شخصیت های حقیقی یا حقوقی دارای پیوند نزدیک با نهاد 

پرداخت یا مشــکالت در اعمال ایــن قوانین، آیین نامه هــا یا مقــررات اداری مانــع اعمال مؤثر 

کارکردهای نظارتی شان نشوند.

9. بنا بر آزادی ارائه خدمات یا آزادی فعالیت تجاری، مجوزها باید در همه کشورهای عضو معتبر 

باشند و به نهاد پرداخت مربوط اجازه ارائه خدمات تحت پوشش مجوز را در سراسر اتحادیه 

بدهند.

ماده 12
اطالع رسانی تصمیم

مراجع ذی صالح حداکثر تا ۳ ماه بعد از دریافت درخواست یا اگر درخواست ناقص بود، بعد از 

دریافت همه اطالعات الزم برای تصمیم گیری باید به متقاضی اطالع بدهند که مجوز صادر شده 

است یا خیر. وقتی مرجع ذی صالح از صدور مجوز امتناع می کند، باید دالیلش را اعالم کند.

ماده 13
 لغو مجوز

1. مراجع ذی صالح تنها در شرایط بیان شده در بند )الف ( تا )ه ( می توانند مجوز صادرشده برای 

نهاد پرداخت را لغو کنند.



)الف( نهاد پرداخــت تا ۱۲ مــاه از آن مجوز اســتفاده نکنــد، به صورت روشــن از مجوز 
صرف نظر کند یا بیش از ۶ ماه فعالیت های کسب وکارش را متوقف کند؛ البته اگر کشور 

عضو مربوط شرایطی را برای ابطال مجوز در این موارد تعیین نکرده باشد؛
)ب( نهاد پرداخت مجوز را با اظهارات دروغ یا روش های غیرعادی دیگری کسب کرده 

باشد؛
)ج( نهاد پرداخت دیگر شرایط دریافت مجوز را نداشته باشد یا تحوالت عمده در این 

زمینه را به اطالع مرجع ذی صالح نرسانده باشد؛
)د( نهاد پرداخت با استمرار کســب وکار خدمات پرداختش تهدیدی برای پایداری یا 

اعتماد به سیستم پرداخت محسوب شود؛
)ه( نهاد پرداخت شرایط یکی دیگر از مواردی را داشته باشد که قانون ملی امکان لغو 

مجوز را فراهم کرده است.

2. مرجع ذی صالح باید برای هر لغو مجوزی دالیلی ارائه دهد و به اطالع ذی نفعان برساند.

3. مرجع ذی صالح باید لغو مجوز را از جمله با ثبت در دفاتر ثبت اشاره شــده در مواد ۱۴ و ۱۵ 

عمومی کند.

ماده 14
ثبت در کشور عضو مبدأ

1. کشورهای عضو باید یک دفتر ثبت عمومی ایجاد کنند و موارد زیر را در آن وارد کنند:

)الف( نهادهای پرداخت مجوزدار و نمایندگانشان؛
)ب( شــخصیت های حقیقــی و حقوقــی منتفــع از معافیــت مــاده ۳۲ یــا ۳۳ و 

نمایندگانشان؛
)ج( نهادهای اشاره شده در ماده )۵(۲ که طبق قوانین ملی حق دارند خدمات پرداخت 

ارائه دهند.
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اگر شعبه های نهادهای پرداخت در کشور عضوی به جز کشور عضو مبدأ خدمات ارائه 

دهند، باید در دفتر ثبت کشور عضو مبدأ وارد شوند.

2. دفتر ثبت عمومی باید مشخص کند که نهاد پرداخت برای کدام خدمات پرداخت 

مجوز گرفته یا شخصیت حقیقی یا حقوقی برای آن ثبت شده است. نهادهای پرداخت 

مجوزدار باید مجزا از شــخصیت های حقیقی و حقوقی منتفــع از معافیت ماده ۳۲ یا 

۳۳ در دفتر ثبت فهرست شوند. دفتر ثبت باید برای ارزیابی به صورت عمومی موجود 

باشد، به صورت آنالین در دسترس باشد و بدون تأخیر به روز شود.

3. مراجع ذی صالح باید هرگونه لغو مجوز و لغو معافیت ماده ۳۲ یا ۳۳ را در دفتر ثبت 

عمومی وارد کنند.

4. مراجع ذی صالح باید دالیــل لغو مجوز یا معافیت ماده ۳۲ یــا ۳۳ را به اطالع مرجع 

بانکداری اروپا برسانند.

ماده 15
دفتر ثبت مرجع بانکداری اروپا

1. مرجع بانکداری اروپا باید دفتر ثبت مرکزی الکترونیکی را مدیریت و نگهداری کند که 

شامل اطالعات اعالم شده از سوی مراجع ذی صالح طبق بند ۲ باشد. مرجع بانکداری 

اروپا باید نسبت به ارائه دقیق این اطالعات مسئول باشد.

مرجع بانکــداری اروپا باید این دفتر ثبت را در وب ســایتش در دســترس قــرار دهد و به 

رایگان امکان دسترسی آسان به اطالعات ارائه شده و جست وجوی آسان در آن را فراهم 

کند.

2. مراجع ذی صالح باید بدون تأخیر اطالعات ورودی دفاتر ثبت عمومی شان را مطابق 

ماده ۱۴ و با ادبیات مرسوم در حوزه فایننس به مرجع بانکداری اروپا اعالم کنند.



3. مراجــع ذی صــالح بایــد نســبت بــه دقــت اطالعــات تعیین شــده در بنــد ۲ و بــه روز 

نگه داشتن این اطالعات مسئول باشند.

4. مرجــع بانکــداری اروپــا بایــد پیش نویــس اســتانداردهای فنــی رگوالتــوری را تدوین 

کند. ایــن پیش نویس باید الزامات فنی ایجــاد، مدیریت و نگهــداری دفتر ثبت مرکزی 

الکترونیکی و دسترسی به اطالعات موجود در آن را تعیین کند. الزامات فنی باید اصالح 

اطالعات را فقط برای مرجع ذی صالح و مرجع بانکداری اروپا ممکن کنند.

مرجــع بانکــداری اروپــا بایــد تــا ۱۳ ژانویــه ۲۰۱۸ ایــن پیش نویــس اســتانداردهای فنی 

رگوالتوری را به کمیسیون تحویل دهد.

این اختیار به کمیسیون تفویض می شود که استانداردهای فنی رگوالتوری مورد اشاره 

در بند فرعی اول را مطابق مواد ۱۰ تا ۱۴ آیین نامه  EU( No 1093/2010(تصویب کند.

5. مرجــع بانکــداری اروپــا بایــد پیش نویــس اســتانداردهای فنــی پیاده ســازی را در 

مورد جزئیــات و ســاختار اطالعاتی تدوین کنــد که باید مطابــق بند ۱ اعالم شــوند. این 

استانداردها شامل قالب و مدل معمول ارائه این اطالعات می شوند.

مرجــع بانکــداری اروپــا بایــد تــا ۱۳ ژوئیــه ۲۰۱۷ ایــن پیش نویــس اســتانداردهای فنــی 

پیاده سازی را به کمیسیون تحویل دهد.

این اختیار به کمیسیون تفویض می شود که استانداردهای فنی پیاده سازی مورد اشاره 

در بند فرعی اول را مطابق ماده ۱۵ آیین نامه EU( No 1093/2010( تصویب کند.

ماده 16
حفظ مجوز

وقتی تغییری روی دقت اطالعات و مستندات ارائه شده مطابق ماده ۵ تأثیر بگذارد، نهاد پرداخت 
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باید آن تغییر را بدون تأخیر بی مورد به اطالع مراجع ذی صالح کشور عضو مبدأ برساند.

ماده 17
حسابداری و حسابرسی قانونی

 )EC( No 1606/2002 2013/34 و آیین نامه/EU 86/635 و/EEC 1. دستورالعمل های

پارلمان اروپا و شــورای اتحادیه اروپــا۱ باید با درنظرگرفتن همه تفاوت ها شــامل نهادهای 

پرداخت شوند.

2. حساب های ساالنه و حساب های تلفیقی نهادهای پرداخت را باید حسابرسان قانونی 

یا شــرکت های حسابرســی مطابق تعریــف دســتورالعمل EC/2006/43 حسابرســی 

کنند، مگر اینکه نهاد پرداخــت طبق دســتورالعملEU/2013/34  و در موارد مقتضی 

دستورالعمل EEC/86/635 معاف شده باشد.

3. کشــورهای عضو باید در راســتای اهداف نظارتــی، نهادهــای پرداخت را ملزم بــه ارائه 

اطالعات حسابداری مجزا برای خدمات پرداخت و فعالیت های مورد اشاره در ماده )۱(۱۸ 

کننــد. در مورد این اطالعــات باید گزارش حسابرســی ارائه شــود. این گــزارش را در موارد 

مقتضی باید حسابرسان قانونی یا یک شرکت حسابرسی آماده کنند.

4. وظایف تعیین شده در ماده ۶۳ دستورالعمل EU/2013/36 باید در زمینه فعالیت های 

خدمات پرداخت، با اعمال همه تغییرهای الزم، شامل حسابرسان قانونی یا شرکت های 

حسابرسی نهادهای پرداخت شوند.

ماه 18
فعالیت ها

1. نهادهای پرداخت باید به جز ارائه خدمات پرداخــت حق انجام فعالیت های زیر را هم 

۱.  آیین نامه EC( No 1606/2002( پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۲ درمورد کاربرد استانداردهای حسابداری 
.)OJ L 243, 11.9.2002, p. 1( بین المللی



داشته باشند:

)الف( ارائه خدمات عملیاتی و جنبی بسیار مرتبط مثل بیمه اجرای تراکنش های 
پرداخــت، خدمــات فارکــس، فعالیت هــای مربــوط بــه ارائــه صنــدوق امانــات و 

ذخیره سازی و پردازش داده ها؛
)ب( مدیریت سیستم های پرداخت بدون تعارض با ماده ۳۵؛

)ج( فعالیت های تجاری عالوه بر ارائه خدمات پرداخــت باتوجه به قوانین مربوط 
اتحادیه و قوانین ملی.

2. در مــواردی که نهادهــای پرداخت بــه ارائه یک یا چنــد خدمت پرداخــت می پردازند، 

فقط می توانند حساب های پرداختی داشته باشند که صرفاً برای تراکنش های پرداخت 

استفاده می شوند.

3. هرگونــه منابع مالــی دریافتــی نهادهــای پرداخــت از کاربــران در زمینه ارائــه خدمات 

پرداخــت نبایــد ســپرده، منبــع مالــی بازپرداخت شــدنی دیگــری مطابــق تعریــف ماده 

۹ دســتورالعمل EU/2013/36 یــا پــول الکترونیکــی طبــق تعریــف بخــش )۲( مــاده ۲ 

دستورالعملEC/2009/110  در نظر گرفته شود.

4. نهادهای پرداخت تنها زمانی می توانند طبق مفاد بخش )۴( یا )۵( پیوست ۱ در ارتباط 

با خدمات پرداخت، اعتبار اعطا کنند که همه شرایط زیر برقرار باشد:

)الف( اعتبار باید کمکی باشــد و تنهــا در ارتباط با اجرای تراکنــش پرداخت اعطا 
شود؛

)ب( صرف نظــر از قوانین ملــی مربوط بــه ارائه اعتبار توســط کارت هــای اعتباری، 
اعتباری کــه در ارتباط بــا پرداخت اعطــا می شــود و مطابق مــاده )۹(۱۱ و مــاده ۲۸ 
استفاده می شود، باید در بازه زمانی کوتاهی بازپرداخت شود که به هیچ وجه نباید 

بیشتر از ۱۲ ماه باشد؛
)ج( چنین اعتباری نباید با منابع دریافتی یا نگهداری شده برای اجرای تراکنش های 

پرداخت اعطا شود؛
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)د( ســرمایه پایه نهاد پرداخت باید همواره و به نحو رضایت بخشــی برای مراجع 
نظارتی، متناسب با کل مقدار اعتبار اعطاشده باشد.

5. نهادهــای پرداخــت نبایــد بــه فعالیــت کاری پذیــرش ســپرده یــا ســایر منابــع 

بازپرداخت شدنی طبق تعریف ماده ۹ دستورالعمل EU/2013/36 بپردازند.

6. ایــن دســتورالعمل نبایــد بــا ابزارهــای قانونــی ناهماهنــگ بــا ایــن دســتورالعمل مثل 

دستورالعمل EC/2008/48، سایر قوانین مربوط اتحادیه یا تدابیر ملی در زمینه شرایط 

اعطای اعتبار به مصرف کنندگان تعارضی داشته باشد.

بخش 2:  سایر الزامات

ماده 19
استفاده از نمایندگان، شعبه ها یا نهادهایی که فعالیت ها به آن ها 

برون سپاری می شوند

1. در مواردی که نهاد پرداختی می خواهد خدمات پرداخت را از طریق نماینده ارائه بدهد، باید 

اطالعات زیر را به مراجع ذی صالح در کشور عضو مبدأ بدهد:

)الف( نام و آدرس نماینده؛
)ب( توصیف نامــه ای از ســازوکارهای کنتــرل داخلــی کــه نماینــده از آن هــا بــرای 
 انجــام وظایــف مربــوط بــه پول شــویی و تأمیــن مالــی تروریســم ذیــل دســتورالعمل
EU( 2015/849(  استفاده می کند. در صورت ایجاد تغییر سرنوشت ساز در جزئیات 

اعالم شده در اطالع رسانی اولیه، این توصیف نامه باید بدون تأخیر به روز شود؛
)ج( هویت اعضای هیئت مدیره و شخصیت های مسئول مدیریت نماینده ای که قرار 



اســت در ارائه خدمات پرداخت اســتفاده شــود و در مورد نمایندگانی که قرار نیست 
خدمات پرداخت ارائه بدهند، مستنداتی که نشان دهند شایسته و مناسب هستند؛

)د( آن دسته از خدمات پرداخت نهاد پرداخت که به نماینده تفویض شده است.
)ه( در موارد مقتضی، کد یا شماره شناسایی منحصربه فرد نماینده.

2. مرجع ذی صالح کشور عضو مبدأ حداکثر تا ۲ ماه بعد از دریافت اطالعات مورد اشاره در بند 

۱ باید به نهاد پرداخت اعالم کند که نماینده موردنظر در دفتر ثبت مقرر در ماده ۱۴ وارد شده 

است یا خیر. نماینده به محض ورود به دفتر ثبت می تواند ارائه خدمات پرداخت را شروع کند.

3. اگر مراجع ذی صالح فکر کنند که اطالعات ارائه شده اشتباه هستند، باید پیش از ورود نام 

نماینده به دفتر ثبت، اطالعات را راستی آزمایی کنند.

4. اگر مراجع ذی صالح بعد از راســتی آزمایی اطالعات متقاعد نشوند که اطالعات ارائه شده 

به آن ها مطابق بند ۱ درست هستند، باید نماینده را در دفتر ثبت مقرر در ماده ۱۴ وارد نکنند و 

بدون تأخیرِ بی مورد به اطالع نهاد پرداخت برسانند.

5. اگر نهاد پرداخت بخواهد با به کارگیری نماینده یا افتتاح شعبه، خدمات پرداخت را در کشور 

عضو دیگری ارائه دهد، باید فرایندهای تعیین شده در ماده ۲۸ را دنبال کند.

6. وقتی نهاد پرداختی می خواهد کارکردهای عملیاتی خدمات پرداخت را برون سپاری کند، 

باید این مسئله را به اطالع مراجع ذی صالح کشور عضو مبدأ برساند.

کارکردهای عملیاتی مهم شامل سیستم های فناوری اطالعات نباید به نحوی برون سپاری شوند 

که آسیب سرنوشت سازی به کیفیت کنترل داخلی نهاد پرداخت و توانایی مراجع ذی صالح 

در نظارت و ارزیابی تطبیق نهاد پرداخت با همه وظایف مطرح شده در این دستورالعمل بزنند.

در راستای اهداف بند فرعی دوم، کارکرد عملیاتی باید زمانی مهم در نظر گرفته شود که نقص یا 

نارسایی در عملکردش آسیب سرنوشت سازی به موارد زیر بزند: استمرار تطبیق نهاد پرداخت با 

الزامات مجوز درخواستی طبق این باب، سایر وظایفش ذیل این دستورالعمل، عملکرد مالی اش 
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یا سالمت یا تداوم خدمات پرداخت. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که نهادهای 

پرداخت هنگام برون سپاری کارکردهای عملیاتی مهم شرایط زیر را رعایت می کنند:

)الف( برون سپاری نباید به تفویض مسئولیت مدیریت ارشد منجر شود؛
)ب( رابطــه و وظایــف نهاد پرداخت نســبت بــه کاربران خدمــات پرداختــش ذیل این 

دستورالعمل نباید تغییر کنند؛
)ج( نباید خللی در شرایطی ایجاد شــود که نهاد پرداخت باید آن ها را رعایت کند تا 

مطابق این باب مجوز داشته باشد و مجوزدار باقی بماند؛
)د( هیچ کدام از شرایط دیگری که مجوز نهاد پرداخت منوط به آن ها صادر شده، نباید 

حذف یا اصالح شوند.

7. نهادهای پرداخت باید اطمینان حاصل کنند که نمایندگان یا شعبه هایی که به نیابت از 

آن ها عمل می کنند، این موضوع را به اطالع کاربران خدمات پرداخت می رسانند.

8. نهادهای پرداخت باید بدون تأخیر بی مورد تغییراتی را به اطالع مراجع ذی صالح کشور 

عضو مبدأ برســانند که ۱. به اســتفاده از نهادهایی مربوط می شــوند که فعالیت ها به آن ها 

برون سپاری شده؛ ۲. به استفاده از نمایندگان و از جمله افزایش نمایندگان مربوط می شود 

)در این مورد تغییرها را باید مطابق فرایند مقرر در بندهای ۲، ۳ و ۴ اطالع بدهند(.

ماده 20
مسئولیت

1. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که وقتی نهادهای پرداخت در مورد عملکرد 

کارکردهای عملیاتی به اشخاص ثالث اتکا می کنند، این نهادهای پرداخت گام های معقولی 

بردارند تا مطمئن شوند که تطبیق با الزامات این دستورالعمل انجام می شود.

2. کشورهای عضو باید مقرر کنند که نهادهای پرداخت نسبت به همه اعمال کارمندانشان 

و هر نماینده، شعبه یا نهادی که فعالیت ها به آن برون سپاری شده، کامالً مسئول هستند.



ماده 21
ثبت سوابق

کشــورهای عضــو بایــد نهادهــای پرداخــت را بــه نگهــداری از همــه ســوابق متناســب بــا 

 اهداف این باب تا دســت کم ۵ ســال ملزم کنند. این الزام نباید در تعارض با دستورالعمل

 EU( 2015/849( یا سایر قوانین مربوط اتحادیه باشد.

بخش 3:  مراجع ذی صالح و نظارت

ماده 22
انتخاب مراجع ذی صالح

1. کشورهای عضو باید مراجع عمومی یا نهادهایی را به عنوان مراجع ذی صالح انتخاب کنند 

که قانون ملی یا آن دسته از مراجع عمومی مختار در این زمینه طبق قوانین ملی مثل بانک های 

مرکزی آن ها را تأیید کرده باشند. این مراجع ذی صالح مسئول صدور مجوز و نظارت احتیاطی 

بر نهادهای پرداخت هستند و باید وظایف تعیین شده در این باب را انجام دهند.

این مراجع ذی صالح باید به استقالل از سازمان های اقتصادی متعهد شوند و از تعارض منافع 

اجتناب کنند. صرف نظر از بند فرعی اول نهادهای پرداخت، نهادهای اعتباری، نهادهای پول 

الکترونیکی یا نهادهای جیروی اداره پست نباید مرجع ذی صالح باشند.

کشورهای عضو باید در مورد این موضوع به کمیسیون اطالع رسانی کنند.

2. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که مراجع ذی صالح برگزیده ذیل بند ۱ از همه 

اختیارهای الزم برای انجام وظایفشان برخوردارند.
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3. کشورهای عضوی که در سرزمینشان برای مسائل تحت پوشش این باب بیش از یک مرجع 

ذی صالح وجود دارد، باید اطمینان حاصل کنند که این مراجع همکاری نزدیکی دارند تا هرکدام 

بتوانند وظایفشان را به شکل مؤثر انجام دهند. همین مسئله در مورد وضعیتی صدق می کند 

که مراجع ذی صالح مســئول نســبت به مســائل تحت پوشــش این باب و مراجع ذی صالح 

مسئول نسبت به نظارت بر نهادهای اعتباری یکسان نیستند.

4. وظایف مراجع ذی صالح تعیین شده ذیل بند ۱ باید برعهده مراجع ذی صالح کشور عضو 

مبدأ باشند.

5. بند ۱ نباید این منظــور را القا کند کــه مراجع ذی صالح بایــد به جز نظارت بــر ارائه خدمات 

پرداخت و فعالیت های اشاره شــده در بخش )الــف( ماده )۱(۱۸، بر ســایر فعالیت های تجاری 

نهادهای پرداخت هم نظارت کنند.

ماده 23
نظارت

1. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که تدابیر کنترلی اعمالی مراجع ذی صالح برای 

بررســی تطبیق مســتمر با این باب باید متناســب، کافی و حساس به ریســک هایی باشد که 

نهادهای پرداخت در معرض آن ها قرار دارند.

مراجع ذی صالح برای بررســی تطبیق با این باب باید بــه طور ویژه حق برداشــتن گام های زیر را 

داشته باشند:

)الف( نهاد پرداخت را ملزم به ارائه اطالعات موردنیاز برای نظارت بر تطبیق کنند. مراجع 
ذی صالح در درخواستشــان باید هدف درخواســت و چارچوب زمانی ارائه اطالعات را 

مشخص کنند؛
)ب( از نهاد پرداخت، هر نمایند یا شــعبه ای که خدمات پرداخت را با مسئولیت نهاد 
پرداخت ارائه می دهد یا هر نهادی که فعالیت ها به آن برون سپاری شده، بازرسی محلی 



انجام دهند؛
)ج( توصیه نامه، راهنما و در موارد مقتضی مقررات اداری الزام آور منتشر کنند؛

)د( مطابق ماده ۱۳ مجوز را تعلیق یا لغو کنند.

2. کشورهای عضو بدون تعارض با رویه های لغو مجوز و شرایط قوانین کیفری باید مقرر کنند که 

وقتی نهادهای پرداخت یا نهادهای دیگری که در عمل کسب وکار نهادهای پرداخت را مدیریت 

می کنند، قوانین، آیین نامه ها یا مقررات اداری مربوط به نظارت یا پیگیری کسب وکار خدمات 

پرداختشان را نقض می کنند، مراجع ذی صالح بتوانند جریمه هایی را علیه آن ها وضع کنند یا 

اقدامی هایی را علیه آن ها انجام دهند. هدف این جریمه ها و اقدام ها باید به طور ویژه پایان دادن 

به این نقض ها یا ازبین بردن عوامل وقوع این نقض ها باشند.

3. صرف نظر از الزامات ماده ۷، ماده )۱(۸ و )۲( و ماده ۹، کشــورهای عضو باید اطمینان حاصل 

کنند که مراجع ذی صالح حق برداشتن گام های توصیف شده در بند ۱ این ماده را دارند تا به ویژه 

در مواردی که فعالیت های مربوط به خدمات غیرپرداختی نهاد پرداخت به سالمت مالی نهاد 

پرداخت آســیب می زند یا ممکن اســت بزند، مطمئن شــوند که ســرمایه کافی برای خدمات 

پرداخت وجود دارد.

ماده 24
رازداری حرفه ای

1. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که همه شخصیت هایی که برای مراجع ذی صالح 

کار می کنند یا کرده اند و همچنین متخصصانی که به نیابت از مراجع ذی صالح عمل می کنند 

ملزم به ادای وظیفه رازداری حرفه ای هستند. این الزام نباید خللی در پرونده های تحت پوشش 

قانون کیفری ایجاد کند.

2. در تبادل اطالعات مطابق ماده ۲۶، باید با اعمال سختگیرانه رازداری حرفه ای از حفاظت از 

حقوق فردی و کسب وکار اطمینان حاصل شود.
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3. کشــورهای عضو باید باتوجه به مواد ۵۳ تــا ۶۱ دســتورالعمل EU/2013/36 و اعمال همه 

تغییرهای الزم در آن ها، این ماده را اجرا کنند.

ماده 25
حق مراجعه به دادگاه

1. کشــورهای عضو باید اطمینان حاصــل کنند که امکان شــکایت در دادگاه در مورد 

تصمیم هایی وجود دارد که مراجع ذی صالح باتوجه به قوانین، آیین نامه ها و مقررات 

اداری تصویب شده بر مبنای این دستورالعمل اتخاذ می کنند.

2. بند ۲ باید در مورد ترک فعل هم اعمال شود.

ماده 26
تبادل اطالعات

1. مراجع ذی صالح کشورهای عضو مختلف باید با یکدیگر و در موارد مقتضی با بانک 

مرکزی اروپا و بانک های مرکزی ملی کشــورهای عضــو، مرجع بانکداری اروپا و ســایر 

مراجع ذی صالحی همکاری کنند که بر اساس قوانین اتحادیه یا قوانین ملی مربوط 

به ارائه دهندگان خدمات پرداخت تعیین شده اند.

2. عــالوه بــر ایــن کشــورهای عضــو بایــد امــکان تبــادل اطالعــات میــان مراجــع 

ذی صالحشان و نهادهای زیر را فراهم کنند:

)الف( مراجع ذی صالح ســایر کشــورهای عضو که مســئول صدور مجوز برای 
نهادهای پرداخت و نظارت بر آن ها هستند؛

)ب( بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی ملی کشورهای عضو در مقام مراجع 



پولــی و نظارتی و در مــوارد مقتضی، ســایر مراجــع عمومی مســئول نظارت بر 
سیستم های پرداخت و تسویه؛

 )EU( 2015/849 سایر مراجع مربوط ذیل این دستورالعمل، دستورالعمل )ج(
و ســایر قوانین اتحادیه در مورد ارائه دهندگان خدمــات پرداخت مثل قوانین 

مربوط به پول شویی و تأمین مالی تروریسم؛
)د( مرجــع بانکــداری اروپــا در مقــام کمک کننــده بــه کارکــرد یکنواخــت و 
 منسجم ســازوکارهای نظارتی اشاره شــده در بخش )الف( ماده )۵(۱ آیین نامه

. )EU( No 1093/2010

ماده 27
حل وفصل اختالف ها میان مراجع ذی صالح کشورهای عضو 

متفاوت

1. وقتی مرجع ذی صالح یک کشور عضو در یک مسئله خاص معتقد است همکاری 

فرامرزی با مراجع ذی صالح کشــور عضو دیگری مطابق مفاد ماده ۲۶، ۲۸، ۲۹، ۳۰ یا 

۳۱ این دستورالعمل با شرایط مرتبط تعیین شده در این مواد تطبیق ندارد، می تواند 

 ایــن مســئله را بــه مرجــع بانکــداری اروپــا ارجــاع بدهــد و مطابــق مــاده ۱۹ آیین نامه

 EU( No 1093/2010( از این مرجع درخواست کمک کند.

2. وقتی طبق بند ۱ این مــاده از مرجع بانکداری اروپا درخواســت همکاری می شــود، 

این مرجع باید بر اســاس مــاده )۳(۱۹ آیین نامــه No 1093/2010 )EU( بدون تأخیر 

بی مورد تصمیم گیری کند.

 مرجــع بانکــداری اروپا همچنیــن می توانــد مطابق بنــد فرعــی دوم مــاده )۱(۱۹ همان 

آیین نامــه به ابتــکار خــودش به مراجــع ذی صــالح در رســیدن بــه توافق کمــک کند. 

درهرصورت مراجع ذی صالح دخیل باید تصمیم هایشان را تا حل وفصل اختالف ها 
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طبق ماده ۱۹ همان آیین نامه به تعویق بیندازند.

ماده 28
درخواست استفاده از حق فعالیت تجاری و آزادی ارائه خدمات

1. هر نهاد پرداخت مجوزداری که می خواهد با اســتفاده از حق فعالیت تجاری و آزادی ارائه 

خدمات، خدمات پرداخت را برای اولین بار در کشور عضوی به جز کشور عضو مبدأ ارائه دهد، 

باید اطالعات زیر را به مراجع ذی صالح در کشور عضو مبدأ ارائه دهد:

)الف( نام، آدرس و در موارد مقتضی، شماره مجوز نهاد پرداخت؛
)ب( کشور )کشورهای( عضوی که می خواهد در آن ها فعالیت کند؛

)ج( خدمت )خدمات( پرداختی که قرار است ارائه شوند؛
)د( در مواردی که نهاد پرداخت می خواهد از نماینده استفاده کند، اطالعات مورد اشاره 

در ماده )۱(۱۹؛
)ه( در مواردی که نهاد پرداخت می خواهد از شــعبه ای اســتفاده کند، اطالعات مورد 
اشاره در بخش های )ب( و )ه( ماده )۱(۵ در زمینه کسب وکار خدمات پرداخت در کشور 

عضو میزبان، تشریح ساختار سازمانی و هویت افراد مسئول مدیریت این شعبه.

در مواردی که نهاد پرداخت می خواهد کارکردهای عملیاتی خدمات پرداخت را به نهادهای 

دیگری در کشور عضو میزبان برون سپاری کند، باید این موضوع را به اطالع مراجع ذی صالح 

کشور عضو مبدأ برساند.

2. مراجع ذی صالح کشور عضو مبدأ حداکثر تا ۱ ماه بعد از دریافت همه اطالعات مطرح شده 

در بند ۱ باید این اطالعات را به مراجع ذی صالح کشور عضو میزبان بفرستند.

مراجع ذی صالح کشــور عضو میزبــان حداکثر تــا ۱ ماه بعــد از دریافــت اطالعــات از مراجع 

ذی صالح کشــور عضو مبدأ باید ایــن اطالعــات را ارزیابی کننــد و اطالعات مربــوط به قصد 

ارائه خدمات پرداخت از ســوی نهاد پرداخت مربوط در راســتای اســتفاده از آزادی فعالیت 



تجاری یــا آزادی ارائه خدمــات را به مراجع ذی صالح کشــور عضو مبــدأ ارائه دهنــد. مراجع 

ذی صالح کشــور عضــو میزبان بایــد به ویــژه به مراجــع ذی صالح کشــور عضو مبــدأ هرگونه 

مبنــای نگرانــی معقولــی را اعــالم کننــد کــه باتوجه بــه قصــد مشــارکت نماینــده یــا ایجــاد 

 شــعبه نســبت به مســائل پول شــویی یا تأمین مالی تروریســم طبق تعریف دســتورالعمل 

 EU( 2015/849(دارند.

در مواردی که مراجع ذی صالح کشور عضو مبدأ با ارزیابی مراجع ذی صالح کشور عضو میزبان 

موافق نیستند، باید دالیل تصمیمشان را به مراجع ذی صالح کشور عضو میزبان اعالم کنند.

اگر ارزیابی مراجع ذی صالح کشــور عضو مبدأ به ویژه باتوجه به اطالعات دریافتی از مراجع 

ذی صالح کشور عضو میزبان مثبت نباشد، مرجع ذی صالح کشور عضو مبدأ نباید نماینده 

یا شعبه موردنظر را ثبت کند یا اگر ثبت کرده، باید آن را باطل کند.

3. مراجع ذی صالح کشور عضو مبدأ باید حداکثر تا ۳ ماه بعد از دریافت اطالعات مطرح شده 

در بند ۱ تصمیمشان را به مراجع ذی صالح کشور عضو میزبان و نهاد پرداخت اعالم کنند.

نماینده یا شعبه با ورود به دفتر ثبت اشاره شده در ماده ۱۴ می تواند فعالیت هایش را در کشور 

عضو میزبان شروع کند.

نهاد پرداخت باید تاریخی را به مراجع ذی صالح کشور عضو مبدأ اعالم کند که فعالیت هایش 

را از طریق نماینده یا شــعبه در کشور عضو میزبان مربوط شــروع می کند. مراجع ذی صالح 

کشور عضو مبدأ نیز باید این موضوع را به اطالع مراجع ذی صالح کشور عضو میزبان برسانند.

4. نهاد پرداخت باید بدون تأخیر بی مورد هرگونه تغییر مهم در اطالعات ارائه شده مطابق بند ۱ 

را به اطالع مراجع ذی صالح کشور عضو مبدأ برساند. این تغییرات شامل نمایندگان، شعبه ها 

یا نهادهای بیشتری می شوند که فعالیت ها در کشورهای عضو میزبان به آن ها برون سپاری 

شده است. رویه مقرر در بندهای ۲ و ۳ مشمول این مورد هم می شوند.

5. مرجع بانکداری اروپا باید پیش نویس استانداردهای فنی رگوالتوری را تدوین کند و در این 
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پیش نویس چارچوب همکاری و تبادل اطالعات میان مراجع ذی صالح کشورهای عضو مبدأ 

و میزبان را مطابق این دســتورالعمل تعیین کند. این پیش نویس اســتانداردهای رگوالتوری 

فنی باید روش، ابزارها و جزئیات همکاری در اطالع رســانی در مورد نهادهای پرداخت دارای 

فعالیت های فرامرزی را مشخص کند. این پیش نویس به ویژه باید دامنه و نحوه نگارش این 

اطالعات از جمله واژگان معمول و قالب های اطالع رســانی اســتاندارد را مشــخص کند تا از 

برقراری فرایند اطالع رسانی یکنواخت و بهره ور مطمئن شود.

مرجع بانکداری اروپا باید تا ۱۳ ژانویه ۲۰۱۸ این پیش نویس استانداردهای فنی رگوالتوری را به 

کمیسیون تحویل دهد.

این اختیار به کمیسیون تفویض می شود که استانداردهای فنی رگوالتوری اشاره شده در بند 

فرعی اول را مطابق مواد ۱۰ تا ۱۴ آیین نامه EU( No 1093/2010( تصویب کند.

ماده 29
نظارت بر نهادهای پرداختی که از حق فعالیت تجاری و آزادی ارائه 

خدمات استفاده می کنند

1. بــرای انجام اقدام هــای کنترلی و برداشــتن گام های ضــروری مقرر در این بــاب و مواد 

هم ارز باب های ۳ و ۴ در قوانین ملی، مراجع ذی صالح کشور عضو مبدأ باید مطابق ماده 

)۴(۱۰۰ در مورد نماینده یا شعبه نهاد پرداخت مستقر در سرزمین کشور عضو دیگر با 

مراجع ذی صالح کشور عضو میزبان همکاری کنند.

وقتی مراجع ذی صالح کشــور عضو مبدأ می خواهند در سرزمین کشــور عضو میزبان 

بازرســی محلی انجام دهند، در راســتای همکاری مطابق بند فرعــی اول باید به مراجع 

ذی صالح کشور عضو میزبان اطالع بدهند.

بااین حال مراجع ذی صالح کشور عضو مبدأ می توانند وظیفه انجام بازرسی های محلی 



در نهاد مربوط را به مراجع ذی صالح کشور عضو میزبان تفویض کنند.

2. مراجع ذی صالح کشورهای عضو میزبان می توانند نهادهای پرداخت دارای نماینده 

یا شــعبه در سرزمینشــان را ملزم کنند که در مورد فعالیت هایشــان در آن سرزمین به 

آن ها گزارش های دوره ای ارائه بدهند.

تا جایی کــه نماینــدگان و شــعبه ها کســب وکار خدمات پرداخــت را ذیل حــق فعالیت 

تجاری انجام می دهند، این گزارش ها باید برای اهداف اطالعاتی یا آماری الزامی شوند تا 

نظارت بر تطبیق با مواد هم ارز باب های ۳ و ۴ در قوانین ملی محقق شود. این نمایندگان 

و شعبه ها باید دست کم به اندازه الزامات مطرح شده در ماده ۲۴ تابع الزامات رازداری 

حرفه ای باشند.

3. مراجع ذی صالح باید همه اطالعات حیاتی و مربوط را به یکدیگر ارائه دهند. این کار 

را به ویژه باید در مورد تخلف ها و تخلف های احتمالی نمایندگان یا شعبه ها و همچنین 

در مواردی انجام بدهند که این تخلف ها در بســتر اســتفاده از آزادی ارائه خدمات رخ 

داده باشــند. در این زمینه مراجع ذی صالح باید در صورت درخواســت همه اطالعات 

مربوط و بــه ابتکار خودشــان همه اطالعــات ضــروری را از جملــه در مــورد تطبیق نهاد 

پرداخت با شرایط ماده )۳(۱۱ ارائه دهند.

4. کشــورهای عضــو می توانند نهادهــای پرداختــی که از طریــق نماینــدگان و ذیل حق 

فعالیــت تجاری در سرزمینشــان فعالیــت می کنند و دفتر اصلی شــان در کشــور عضو 

دیگــری قــرار دارد را به انتصــاب نقطه تمــاس مرکــزی در سرزمینشــان ملزم کننــد تا از 

ارســال و گزارش اطالعات کافی در مورد تطبیــق با مواد ۳ و ۴ مطمئن شــوند. این اقدام 

نباید در تعارض با مقررات ضدپول شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم باشد و باید 

نظارت مراجع ذی صالح کشور عضو مبدأ و کشور عضو میزبان را از جمله با ارائه اسناد 

و اطالعات برحسب درخواست تسهیل کند.

5. مرجع بانکداری اروپا باید پیش نویس اســتانداردهای فنی رگوالتــوری را تدوین کند 
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و در این پیش نویــس باتوجه به اصل تناســب، معیارهای تعیین شــرایط مقتضی برای 

انتصاب نقطه تماس مرکزی و کارکردهای این نقاط تماس را پیروی بند ۴ مشخص کند.

این پیش نویس استانداردهای فنی رگوالتوری به طور ویژه باید به موارد زیر توجه کند:

)الف( حجم و ارزش کل تراکنش های نهاد پرداخت در کشورهای عضو میزبان؛
)ب( نوع خدمات پرداخت ارائه شده؛

)ج( تعداد کل نمایندگان موجود در کشور عضو میزبان.

مرجــع بانکــداری اروپــا بایــد تــا ۱۳ ژانویــه ۲۰۱۷ ایــن پیش نویــس اســتانداردهای فنی 

رگوالتوری را به کمیسیون تحویل دهد.

6. مرجع بانکداری اروپا باید پیش نویس استانداردهای فنی رگوالتوری را تدوین کند و در 

این پیش نویس چارچوب همکاری و تبادل اطالعات میان مراجع ذی صالح کشورهای 

عضو مبدأ و میزبان را مطابق این باب و برای نظارت بر تطبیق با مواد هم ارز باب های ۳ و 

۴ در قوانین ملی تعیین کند. این پیش نویس استانداردهای رگوالتوری فنی باید روش، 

ابزارها و جزئیات همکاری در نظارت بــر نهادهای پرداخت دارای فعالیت های فرامرزی 

و به ویژه دامنه و نحوه نگارش اطالعات را مشخص کند تا نظارت یکنواخت و بهره ور بر 

نهادهای پرداخت فعال در ارائه خدمات پرداخت فرامرزی را تضمین کند.

این پیش نویس اســتانداردهای فنی رگوالتوری همچنین بایــد مطابق بند ۲، روش های 

نگارش و جزئیات گزارش هایی را مشــخص کند که کشــورهای عضو مبــدأ از نهادهای 

پرداخت در مورد فعالیت های کسب وکار پرداخت در سرزمینشان درخواست می کنند.

مرجــع بانکــداری اروپــا بایــد تــا ۱۳ ژانویــه ۲۰۱۸ ایــن پیش نویــس اســتانداردهای فنی 

رگوالتوری را به کمیسیون تحویل دهد.

7. ایــن اختیــار بــه کمیســیون تفویــض می شــود کــه اســتانداردهای فنــی رگوالتــوری 

 )EU( No 1093/2010 اشاره شــده در بندهــای ۵ و ۶ را مطابق مواد ۱۰ تــا ۱۴ آیین نامــه

تصویب کند.



ماده 30
 اقدامات و از جمله اقدامات پیشگیرانه در مورد عدم تطبیق

1. وقتی مراجع ذی صالح کشــور عضو میزبان تشــخیص می دهند کــه نهاد پرداخــت دارای 

نماینده یا شعبه در سرزمینشان با این باب یا قوانین ملی هم ارز باب ۳ یا ۴ تطبیق ندارد، باید 

بدون تأخیر به مرجع ذی صالح کشور عضو مبدأ اطالع دهد.

مرجع ذی صالح کشور عضو مبدأ بعد از ارزیابی اطالعات دریافتی مطابق بند فرعی اول باید 

بدون تأخیر بی مورد همه اقدامات مناسب را انجام دهد تا اطمینان حاصل کند که نهاد پرداخت 

مربوط به وضعیت غیرعادی اش پایــان می دهد. مرجع ذی صالح کشــور عضو مبدأ باید این 

اقدام ها را بدون تأخیر به مرجع ذی صالح کشور عضو میزبان و سایر مراجع ذی صالح کشورهای 

عضو ذی نفع اطالع دهد.

2. در شرایط اضطراری که به منظور رسیدگی به تهدیدی جدی برای منافع جمعی کاربران در 

کشور عضو میزبان، اقدام فوری ضروری است، مراجع ذی صالح کشور عضو میزبان می توانند 

هم زمان با همکاری فرامرزی میان مراجع ذی صالح و پیش از اقدام مراجع ذی صالح کشور عضو 

مبدأ مطابق ماده ۲۹، اقدامات پیشگیرانه ای را انجام دهند.

3. هرگونه اقدام پیشگیرانه ذیل بند ۲ باید با هدف حفاظت از منافع جمعی کاربران در کشور 

عضو میزبان در برابر تهدیدی جدی انجام شود. این اقدامات نباید باعث شوند که کاربران نهاد 

پرداخت موردنظر در کشور عضو میزبان نسبت به کاربران این نهاد پرداخت در سایر کشورهای 

عضو مزیتی داشته باشند.

اقدام های پیشگیرانه باید موقت باشند و بعد از رسیدگی به تهدیدهای جدی شناسایی شده 

به پایان برسند. رسیدگی به این تهدیدها از جمله با کمک یا همکاری مراجع ذی صالح کشور 

عضو مبدأ یا مرجع بانکداری اروپا طبق ماده )۱(۲۷ انجام می شود.

4. اگر باتوجه به شــرایط اضطراری مقدور باشــد، مراجع ذی صالح کشــور عضــو میزبان باید 

اقدام های پیشگیرانه انجام شده مطابق بند ۲ و دلیل این اقدام ها را از قبل به مراجع ذی صالح 
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کشور عضو مبدأ و مراجع ذی صالح سایر کشورهای عضو ذی نفع، کمیسیون و مرجع بانکداری 

اروپا اطالع دهند و اگر مقدور نباشد، باید این کار را بدون تأخیر بی مورد انجام دهند.

ماده 31
دالیل و ارتباطات

1. هرگونــه اقــدام مراجع ذی صــالح مطابــق مــاده ۲۳، ۲۸، ۲۹ یــا ۳۰ که شــامل جریمه ها یا 

محدودیت هایی برای اســتفاده از آزادی ارائــه خدمات یا آزادی فعالیت تجاری شــود، باید 

توجیه مناسبی داشته باشد و به اطالع نهاد پرداخت ذی نفع برسد.

 2. مــواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ نبایــد تعارضــی بــا وظیفــه مراجــع ذی صــالح ذیــل دســتورالعمل 

  EU( 2015/849(و آیین نامــه 2015/847 )EU( و به ویــژه مــاده )۱(۴۸ دســتورالعمل

 EU( 2015/849( و ماده )۱(۲۲ آیین نامه  2015/847 )EU(برای نظارت بر تطبیق با الزامات 

مطرح شده در این ابزارهای قانونی داشته باشند.

بخش 4:  معافیت 

ماده 32
شرایط

1. کشورهای عضو می توانند شخصیت های حقیقی یا حقوقی ارائه دهنده خدمات پرداخت 

اشاره شده در بخش های )۱( تا )۶( پیوست ۱ را تحت شرایط زیر از همه یا بخشی از رویه ها و 

شرایط قسمت های ۱، ۲ و ۳ این دستورالعمل به جز مواد ۱۴، ۱۵، ۲۲، ۲۴، ۲۵ و ۲۶ معاف کنند 



یا به مراجع ذی صالحشان اجازه انجام این کار را بدهند:

)الف( در ۱۲ ماه گذشته میانگین ماهانه ارزش کل تراکنش های پرداخت اجراشده 
توســط این نهاد و از جمله هر نماینده ای که مســئولیت کامل آن را برعهده دارد، از 
محدودیت تعیین شده توسط کشور عضو فراتر نرود و درهرصورت از ۳میلیون یورو 
بیشتر نشود. این الزام باید بر اساس پیش بینی مقدار کل تراکنش های پرداخت در 
طرح کسب وکار ارزیابی شود، مگر اینکه مراجع ذی صالح اصالح این طرح را الزامی 

کرده باشند؛
)ب( هیچ کدام از شخصیت های حقیقی مسئول مدیریت یا گرداندن کسب وکار در 
مورد انجام تخلف های مربوط به پول شویی یا تأمین مالی تروریسم یا سایر جرایم 

مالی محکوم نشده باشند.

2. هر شخصیت حقیقی یا حقوقی ثبت شده باید مطابق بند ۱ ملزم باشد که دفتر اصلی یا 

محل اقامتش در کشور عضوی قرار داشته باشد که کسب وکارش را انجام می دهد.

3. با شخصیت های اشاره شده در بند ۱ این ماده باید به عنوان نهاد پرداخت برخورد شود، 

اما ماده )۹(۱۱ و مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ نباید شامل آن ها شود.

4. کشــورهای عضو همچنین می توانند مقرر کنند که هر شــخصیت حقیقی یا حقوقی 

ثبت شده مطابق بند ۱ این ماده فقط می توانند به فعالیت های ویژه فهرست شده در ماده 

۱۸ بپردازد.

5. شــخصیت های اشاره شــده در بند ۱ این ماده باید هرگونه تغییــر در وضعیت مربوط به 

شرایط مقرر در این بند را به مراجع ذی صالح اطالع بدهند. کشورهای عضو باید با برداشتن 

گام های ضروری اطمینان حاصل کنند که وقتی شرایط تعیین شده در بند ۱، ۲ یا ۴ این ماده 

دیگر برقرار نیســتند، شــخصیت های مربوط باید مطابق ماده ۱۱ در عرض ۳۰ روز تقویمی 

درخواست مجوز بدهند.

6. بندهــای ۱ تــا ۵ ایــن مــاده نبایــد در مــورد دســتورالعمل EU( 2015/849( یــا قوانیــن 
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ضدپول شویی ملی اعمال شوند.

ماده 33
ارائه دهندگان خدمات اطالعات حساب

1. شخصیت های حقیقی یا حقوقی که فقط خدمت پرداخت اشاره شده در بخش )۸( پیوست ۱ 

را ارائه می دهند باید از اعمال رویه ها و شرایط تعیین شده در قسمت های ۱ و ۲، به جز بخش های 

)الف(، )ب(، )ه( تا )ح(، )ی(، )ل(، )ن(، )ع( و )ف( ماده )۱(۵، ماده )۳(۵ و مواد ۱۴ و ۱۵ معاف باشند. 

قسمت ۳ نیز باید به استثنای ماده )۳(۲۳ اعمال شود.

2. با شخصیت های مطرح شده در بند ۱ این ماده باید به عنوان نهاد پرداخت برخورد شود، اما 

باب های ۳ و ۴ به اســتثنای مواد ۴۱، ۴۵ و ۵۲ در موارد مقتضی و مــواد ۶۷، ۶۹ و ۹۵ تا ۹۸ نباید 

شامل آن ها شود.

ماده 34
 اطالع رسانی و اطالعات

اگر کشور عضوی معافیتی را مطابق ماده ۳۲ اعمال کند، باید تا ۱۳ ژانویه ۲۰۱۸ این تصمیم را به 

اطالع کمیسیون برساند و هرگونه تغییر بعدی را هم باید بالفاصله به کمیسیون اطالع دهد. در 

ضمن این کشور عضو باید تعداد شخصیت های حقیقی و حقوقی ذی نفع و به صورت ساالنه 

ارزش کل تراکنش های پرداخت اجراشده تا ۳۱ دسامبر هرسال تقویمی را مطابق بخش )الف( 

ماده )۱(۳۲ به کمیسیون اطالع دهد.



 فصل 2 

شرایطمشترک



ماده 35
دسترسی به سیستم های پرداخت

1. کشــورهای عضــو باید اطمینــان حاصــل کنند کــه قوانیــن دسترســی ارائه دهندگان 

خدمات پرداخت مجوزدار یا ثبت شــده ای که برای سیســتم های پرداخت شــخصیت 

حقوقی محســوب می شــوند، بی طرفانه، بدون تبعیض و متناســب هســتند و بیش از 

انــدازه الزم بــرای حفاظت در برابر ریســک های ویژه ای مثل ریســک تســویه، ریســک 

عملیاتی و ریسک کسب وکار و محافظت از پایداری مالی و عملیاتی سیستم پرداخت 

مانع دسترسی نمی شوند.

سیســتم های پرداخــت نبایــد هیچ کــدام از الزامــات زیــر را بــر ارائه دهنــدگان خدمات 

پرداخت، کاربران یا سایر سیستم های پرداخت وضع کنند:

)الــف( قانــون محدودکننده نســبت بــه مشــارکت مؤثر در ســایر سیســتم های 
پرداخت؛

)ب( قانونــی کــه نســبت بــه حقــوق، وظایــف و امتیازهــای مشــارکت کننده بین 
ارائه دهندگان خدمات پرداخت مجوزدار یا بین ارائه دهندگان خدمات پرداخت 

ثبت شده تبعیض قائل شود؛
)ج( محدودیت بر مبنای وضعیت حقوقی نهاد.

2. بند ۱ نباید شامل موارد زیر شود:

)الف( سیستم های پرداخت برگزیده مطابق دستورالعمل EC/98/26؛
)ب( سیســتم های پرداختی که فقط از ارائه دهنــدگان خدمات پرداخت متعلق 

به یک گروه تشکیل شده اند.

کشــورهای عضو در راســتای اهداف بخش )الف( بند فرعی اول بایــد اطمینان حاصل 

کنند که وقتی مشارکت کننده ای در سیستم برگزیده به ارائه دهنده خدمات پرداخت 

مجوزدار یا ثبت شــده ای که مشــارکت کننده این سیســتم نیســت، اجــازه می دهد که 



دستورهای انتقال را در سیستم ارسال کند، آن مشارکت کننده باید مطابق بند ۱ همین 

فرصت را به صورت بی طرفانه، متناسب و بدون تبعیض در اختیار سایر ارائه دهندگان 

خدمات پرداخت مجوزدار یا ثبت شده هم قرار دهد.

در صورت رد درخواست، مشارکت کننده باید به ارائه دهنده خدمات پرداخت متقاضی 

دالیل کامل این اقدام را اعالم کند.

ماده 36
دسترسی به حساب های موجود نزد نهاد اعتباری

کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که نهادهای پرداخت به صورت بی طرفانه، 

بدون تبعیض و متناسب به خدمات حساب های پرداخت نهادهای اعتباری دسترسی 

دارند. این دسترســی باید به قدری گسترده باشــد که به نهادهای پرداخت امکان ارائه 

بدون مانع و بهره ور خدمات پرداخت را بدهد.

نهاد اعتباری باید دالیل متقنی برای رد درخواست دسترسی، به مرجع ذی صالح ارائه 

بدهد.

ماده 37 
ممانعت از ارائه خدمات پرداخت توسط شخصیت هایی به جز 

ارائه دهندگان خدمات پرداخت و وظیفه اطالع رسانی

1. کشورهای عضو نباید به شــخصیت های حقیقی یا حقوقی که ارائه دهنده خدمات 

پرداخت نیستند و از دامنه شمول این دستورالعمل به روشنی مستثنا نشده اند، اجازه 

ارائه خدمات پرداخت بدهند.
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2. کشورهای عضو باید ارائه دهندگان خدماتی را که یکی از فعالیت های مطرح شده در 

بخش های )۱( و )۲( بخش )ک( ماده ۳ یا هر دو را انجام می دهند و ارزش کل تراکنش های 

پرداخت اجراشــده در ۱۲ ماه گذشته شــان از یک میلیون یورو بیشتر شــده ملزم کنند 

به مراجع ذی صالح اظهارنامه ای بفرستند که شامل تشــریح خدمات ارائه شده باشد 

و مشــخص کند که فعالیتشان ذیل کدام اســتثنای اشاره شــده در بخش )۱( )ک( و )۲( 

ماده ۳ انجام می شود.

وقتی فعالیــت موردنظــر واجد شــرایط شــبکه محــدود نباشــد، مرجع ذی صــالح باید 

باتوجه به اظهارنامه ارائه دهنده خدمات تصمیم متقنی بر مبنای معیارهای مطرح شده 

در بخش )ک( ماده ۳ بگیرد و آن را به ارائه دهنده خدمات اعالم کند.

3. کشــورهای عضو باید ارائه دهندگان خدماتی که یکی از فعالیت های اشاره شــده در 

بخش )ل( ماده ۳ را انجام می دهند، ملزم کنند اظهارنامه و گزارش حسابرسی ساالنه ای 

به مراجع ذی صالح بفرستند که گواهی دهد فعالیتشان با محدودیت های تعیین شده 

در بخش )ل( ماده ۳ تطبیق دارد.

4. صرف نظر از بنــد ۱، مراجع ذی صالح باید خدمات اعالم شــده مطابــق بندهای ۲ و ۳ 

را به اطــالع مرجع بانکداری اروپا برســانند و اعــالم کنند که فعالیت ذیل کدام اســتثنا 

انجام شده است.

5. توصیف فعالیت های اعالم شده ذیل بندهای ۲ و ۳ این ماده باید در دفاتر ثبت مقرر 

در مواد ۱۴ و ۱۵ وارد شود و به صورت عمومی در دسترس قرار بگیرد.



3
باب 3 

شفافیتشرایطوالزامات
اطالعاتیبرایخدماتپرداخت



 فصل 1

قوانینکلی



ماده 38
 دامنه

1. این باب شــامل تراکنش های پرداخت واحــد، چارچوب های قــرارداد و تراکنش های 

پرداخت تحت پوشش آن ها می شود. 

در مواردی که کاربر خدمات پرداخت مصرف کننده عادی نیســت، طرف ها می توانند 

توافق کنند که همه یا بخشی از این باب شامل آن ها نشود.

2. کشورهای عضو می توانند در مورد بنگاه های خرد همان شرایطی را اعمال کنند که 

در این باب برای مصرف کنندگان تعیین شده اند.

3. این دســتورالعمل نبایــد با ابزارهــای قانونــی ناهماهنگ بــا این دســتورالعمل مثل 

دســتورالعمل EC/2008/48، ســایر قوانین مربوط اتحادیه یا تدابیــر ملی در زمینه 

شرایط اعطای اعتبار به مصرف کنندگان تعارضی داشته باشد.

ماده 39
سایر شرایط موجود در قوانین اتحادیه

شــرایط این باب بــا هیچ کــدام از قوانیــن اتحادیــه که شــامل الزامــات بیشــتر در مورد 

اطالعات قبلی می شوند، تعارض ندارد.

بااین حــال وقتــی دســتورالعمل EC/2002/65 هم باید اعمال شــود، مــواد ۴۴، ۴۵، 

۵۱ و ۵۲ این دســتورالعمل باید جایگزین الزامــات اطالعاتی تعیین شــده در ماده )۱(۳ 

دستورالعمل EC/2002/65، به استثنای بخش های )ج(  )۲( تا )ز(، )الف(  )۳(، )د( و 

)ه( و )ب(  )۴( آن بند شوند.
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ماده 40
 دریافت هزینه برای اطالعات

1. ارائه دهنده خدمات پرداخت نباید برای اطالعات ذیل این باب هزینه ای از کاربر دریافت 

کند.

2. در صورت درخواســت کاربر، ارائه دهنــده خدمات پرداخت و کاربــر می توانند در مورد 

دریافت هزینه در ازای ارائه اطالعات بیشتر یا در بازه های زمانی کوتاه تر یا انتقال اطالعات 

با ابزارهای ارتباطی به جز ابزارهای مشخص شده در چارچوب قرارداد، توافق کنند.

3. در مواردی که ارائه دهنده خدمات پرداخت مطابق بند ۲ هزینه هایی را برای اطالعات 

دریافــت می کند، این هزینه هــا باید منطقــی و هم وزن بــا هزینه های واقعــی ارائه دهنده 

خدمات پرداخت باشند.

ماده 41
 مسئولیت اثبات در مورد الزامات اطالعاتی

کشورهای عضو باید قید کنند که ارائه دهنده خدمات پرداخت مسئول اثبات است و باید 

ثابت کند فعالیتش با الزامات اطالعاتی تعیین شده در این باب تطبیق دارد.

ماده 42
  تقلیل الزامات اطالعاتی برای ابزارهای

 پرداخت ویژه مقادیر کم و پول الکترونیکی

1. در مورد ابزارهای پرداختی که طبق چارچوب قرارداد مربوط فقط شامل تراکنش های 

پرداخت واحدی می شــوند که از ۳۰ یورو بیشــتر نیســتند یــا محدودیــت هزینه کرد ۱۵ 



یورویی دارند یــا منابعی را ذخیــره می کنند که در هیــچ مقطع زمانی از ۱۵۰ یورو بیشــتر 

نمی شوند:

)الف( با تقلیل مواد ۵۱، ۵۲ و ۵۶، ارائه دهنده خدمات پرداخت باید فقط اطالعات 
مربوط به مشخصات اصلی خدمت را به پرداخت کننده ارائه دهد. این اطالعات 
شامل روش استفاده از ابزار پرداخت، مســئولیت، هزینه های وضع شده و سایر 
اطالعــات مهمی می شــود کــه بــرای اتخــاذ تصمیــم آگاهانــه موردنیاز هســتند. 
همچنین باید اعالم شــود که کاربر کجا می تواند به آســانی به اطالعات و شــرایط 

دیگر مشخص شده در ماده ۵۲ دسترسی یابد؛
)ب( می توان توافق کرد که با تقلیــل ماده ۵۴، ارائه دهنــده خدمات پرداخت ملزم 
نباشد که پیشنهاد تغییرات در شرایط چارچوب قرارداد را به همان نحو مقرر در 

ماده )۱(۵۱ ارائه بدهد؛
)ج( می توان توافق کرد که با تقلیل مواد ۵۷ و ۵۸، بعد از اجرای تراکنش پرداخت:

)i( ارائه دهنده خدمات پرداخت کد ارجاعی را ارائه دهد یا در دسترس بگذارد که 

به کاربر این امکان را بدهد که از تراکنش پرداخت، مبلغ تراکنش پرداخت، هرگونه 

کارمزد دریافتی و/ یــا در مورد چند تراکنش پرداخت مشــابه که دریافت کننده 

یکسانی داشته اند، اطالعات مربوط به مبلغ کل و کارمزدهای دریافتی برای این 

تراکنش های پرداخت آگاه شود؛

)ii( اگر ابزار پرداخت به صورت ناشــناس اســتفاده شــود یــا ارائه دهنده خدمات 

پرداخت از لحاظ فنی امــکان ارائه اطالعات اشاره شــده در بخش )۱( را نداشــته 

باشــد، ارائه دهنده خدمات پرداخــت ملزم به ارائه یا در دســترس قــرار دادن این 

اطالعــات نخواهــد بــود. بااین حــال ارائه دهنــده خدمــات پرداخــت بایــد امکان 

راستی آزمایی مقدار منابع مالی ذخیره شده را برای پرداخت کننده فراهم کند.

2. کشــورهای عضو یا مراجع ذی صالحشــان می تواننــد در مورد تراکنش هــای پرداخت 

داخلــی مقادیر اشاره شــده در بنــد ۱ را کاهــش دهند یــا دو برابــر کنند. کشــورهای عضو 

می توانند این مقادیر را در مورد ابزارهای پرداخت پیش پرداخت تا ۵۰۰ یورو افزایش دهند.
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 فصل 2

تراکنشهایپرداختواحد



ماده 43
 دامنه

1. این فصل شــامل تراکنش های پرداخت واحدی می شــود که تحت پوشــش چارچوب 

قرارداد نیستند.

2. در مواردی که ابزار پرداخت تحت پوشش چارچوب قرارداد دستور پرداخت برای یک 

تراکنش پرداخت واحد را منتقــل می کند، ارائه دهنــده خدمات پرداخــت نباید ملزم به 

ارائه یا در دسترس قرار دادن اطالعاتی باشــد که پیش ازاین بر مبنای چارچوب قرارداد با 

ارائه دهنده خدمات پرداخت دیگری به کاربر ارائه شده است یا مطابق چارچوب قرارداد 

بعداً به او ارائه خواهد شد.

ماده 44
اطالعات کلی قبلی

1. کشورهای عضو باید مقرر کنند که ارائه دهنده خدمات پرداخت پیش از متعهد شدن 

کاربر به یک قرارداد یا پیشنهاد خدمات پرداخت واحد، اطالعات و شرایط مشخص شده 

در ماده ۴۵ را در زمینه خدمات خودش به آسانی در دسترس کاربر قرار دهد. ارائه دهنده 

خدمات پرداخت باید با درخواســت کاربر اطالعات و شــرایط را روی کاغذ یا ابــزار بادوام 

دیگری ارائه دهد. این اطالعات و شــرایط باید با ادبیات ســاده و قابل فهم، قالبِ روشن و 

جامع و به زبان رسمی کشــور عضوی که خدمات پرداخت در آن ارائه شــده یا زبان مورد 

توافق طرفین ارائه شود.

2. اگر قرارداد خدمات پرداخت واحد به درخواست کاربر با استفاده از ابزارهای ارتباط از 

راه دوری منعقد شده باشد که امکان تطبیق ارائه دهنده خدمات پرداخت با الزامات بند 

۱ را فراهم نمی کند، ارائه دهنده خدمات پرداخت باید وظایفش ذیل این بند را بالفاصله 
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بعد از اجرای تراکنش پرداخت انجام دهد.

3. وظایــف ذیــل بند ۱ ایــن مــاده را همچنیــن می تــوان بــا ارائــه رونوشــتی از پیش نویس 

قرارداد خدمات پرداخت واحد یا پیش نویس دستور پرداخت شامل اطالعات و شرایط 

مشخص شده در ماده ۴۵ ادا کرد.

ماده 45
 اطالعات و شرایط

1. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که ارائه دهنده خدمات پرداخت اطالعات 

و شرایط زیر را به کاربر ارائه می دهد:

)الف( مشخصات و جزئیات اطالعات یا شناسه منحصربه فردی که کاربر باید ارائه 
دهد تا دستور پرداخت به درستی شروع یا اجرا شود؛

)ب( حداکثر زمان اجرا برای ارائه خدمات پرداخت؛
)ج( همه هزینه هایی کــه کاربر باید بــه ارائه دهنده خدمات پرداخت بپــردازد و در 

موارد مقتضی تفکیک این هزینه ها؛
)د( در موارد مقتضی نرخ تبادل واقعی یا مرجعی که در تراکنش پرداخت استفاده 

می شود.

2. عالوه بر این کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که ارائه دهندگان خدمات شروع 

پرداخت پیش از پرداخت اطالعات شفاف و جامع زیر را به پرداخت کننده ارائه می دهند 

یا در دسترس او می گذارند:

)الف( نــام ارائه دهنده خدمات شــروع پرداخت، آدرس دفتر اصلــی اش، در موارد 
مقتضی آدرس نماینده یا شعبه اش در کشور عضوی که خدمات پرداخت در آن 
ارائه شده و ســایر اطالعات تماس شــامل آدرس پســت الکترونیکی مربوط برای 

ارتباط با ارائه دهنده خدمات شروع پرداخت؛



)ب( اطالعات تماس مرجع ذی صالح.

3. در مــوارد مقتضــی همه اطالعــات و شــرایط مربــوط مشخص شــده در مــاده ۵۲ باید 

به آسانی در دسترس کاربر قرار بگیرند.

ماده ۴۶اطالعاتی که بعد از شروع دستور پرداخت باید به پرداخت کننده و دریافت کننده 

ارائه شود

عالوه بر اطالعات و شرایط مشخص شــده در ماده ۴۵، در مواردی که دستور پرداخت از 

طریق ارائه دهنده خدمات شــروع پرداخت شروع می شــود، این نهاد باید بالفاصله بعد 

از شــروع پرداخت، همه داده های زیر را در دســترس پرداخت کننده و در موارد مقتضی، 

دریافت کننده قرار دهد:

)الف( تأییدیه شروع موفق دستور پرداخت از ارائه دهنده خدمات حساب پرداخت 
پرداخت کننده؛

)ب( کد ارجاعی که به پرداخت کننده و دریافت کننده امکان شناســایی تراکنش 
پرداخت و در موارد مقتضی به دریافت کننده امکان شناسایی پرداخت کننده و 

هرگونه اطالعات منتقل شده با تراکنش پرداخت را بدهد؛
)ج( مبلغ تراکنش پرداخت؛

)د( در مــوارد مقتضــی مقــدار هزینه هایــی که بایــد برای تراکنــش بــه ارائه دهنده 
خدمات شروع پرداخت، پرداخت شــود و در موارد مقتضی تفکیک مقادیر این 

هزینه ها.

ماده 47
 اطالعاتی که در صورت وجود خدمات شروع پرداخت باید به 

ارائه دهنده خدمات حساب پرداخت ارائه شود

در مواردی که دستور پرداخت از طریق ارائه دهنده خدمات شروع پرداخت آغاز می شود، 
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این ارائه دهنده باید کد ارجاع تراکنش پرداخت را در دسترس ارائه دهنده خدمات حساب 

پرداخت پرداخت کننده قرار دهد.

ماده 48
  اطالعاتی که بعد از دریافت دستور پرداخت باید

 به پرداخت کننده ارائه شود

ارائه دهنده خدمات پرداخت پرداخت کننده بالفاصله بعد از دریافت دســتور پرداخت 

باید همه داده های زیر را دربــاره خدمات خودش به همان صورت مقــرر در ماده )۱(۴۴ به 

پرداخت کننده ارائه دهد یا در دسترس او بگذارد:

)الف( کــد ارجاعی که به پرداخت کننده امکان شناســایی تراکنــش پرداخت و در 
موارد مقتضی اطالعات مربوط به دریافت کننده را بدهد؛

)ب( مبلغ تراکنش پرداخت بر حسب ارز مورداستفاده در دستور پرداخت؛
)ج( مقدار هزینه های تراکنش پرداخت که پرداخت کننده باید بپردازد و در موارد 

مقتضی، تفکیک مقادیر این هزینه ها؛
)د( در موارد مقتضی وقتی نرخ تبادل مورداستفاده ارائه دهنده خدمات پرداخت 
پرداخت کننده با نرخ مقرر مطابق بخش )د( ماده )۱(۴۵ متفاوت است، مقدار این 

نرخ یا ارجاعی به آن، و مبلغ تراکنش پرداخت بعد از تبدیل ارز؛
)ه( تاریخ دریافت دستور پرداخت.

ماده 49
 اطالعاتی که باید بعد از اجرا به دریافت کننده ارائه شود.

ارائه دهنده خدمــات پرداخت دریافت کننــده بالفاصله بعد از اجــرای تراکنش پرداخت 

باید همه داده های زیر را دربــاره خدمات خودش به همان صورت مقــرر در ماده )۱(۴۴ به 



دریافت کننده ارائه دهد یا در دسترس او بگذارد:

)الف( کــد ارجاعی که بــه دریافت کننده امکان شناســایی تراکنــش پرداخت و در 
موارد مقتضی پرداخت کننده و هرگونه اطالعات منتقل شده با تراکنش پرداخت 

را بدهد؛
)ب( مبلغ تراکنش پرداخت بر حســب ارزی که منابع مالی در قالب آن در اختیار 

دریافت کننده قرار گرفته اند؛
)ج( مقدار هزینه های تراکنش پرداخت که دریافت کننــده باید بپردازد و در موارد 

مقتضی، تفکیک مقادیر این هزینه ها؛
)د( در مــوارد مقتضی نــرخ تبــادل مورداســتفاده ارائه دهنــده خدمــات پرداخت 

دریافت کننده در تراکنش پرداخت و مبلغ تراکنش پرداخت پیش از تبدیل ارز؛
)ه( تاریخ مرجع ارزش زمانی مبلغ اضافه شده.
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 فصل 3

چارچوبهایقرارداد



ماده 50
دامنه

این فصل شامل تراکنش های پرداخت تحت پوشش چارچوب قرارداد می شود.

ماده 51
 اطالعات کلی قبلی

1.کشورهای عضو باید مقرر کنند که ارائه دهنده خدمات پرداخت باید در فاصله زمانی مناسبی 

پیش از متعهد شدن کاربر به چارچوب قرارداد یا پیشنهاد، اطالعات و شرایط مشخص شده در 

ماده ۵۲ را روی کاغذ یا ابزار بادوام دیگری به کاربر ارائه دهد. این اطالعات و شرایط باید با ادبیات 

آسان و قابل فهم، قالبِ روشن و جامع و به زبان رسمی کشور عضوی که خدمات پرداخت در 

آن ارائه شده یا زبان مورد توافق طرف ها ارائه شود.

2. اگر چارچوب قرارداد به درخواست کاربر با استفاده از ابزار ارتباط از راه دوری منعقد شده باشد 

که به ارائه دهنده خدمات پرداخت امکان تطبیق با الزامات بند ۱ را نمی دهد، ارائه دهنده خدمات 

پرداخت باید وظایفش ذیل این بند را بالفاصله بعد از انعقاد چارچوب قرارداد انجام دهد.

3. وظایف ذیل بند ۱ را همچنین می توان با ارائه رونوشتی از پیش نویس چارچوب قرارداد شامل 

اطالعات و شرایط مشخص شده در ماده ۵۲ ادا کرد.

ماده 52
 اطالعات و شرایط

کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که اطالعات و شرایطی که در ۷ مورد بیان شده در 

ادامه برآورده می شود.
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1. در مورد ارائه دهنده خدمات پرداخت:

)الف( نام ارائه دهنده خدمات پرداخت، آدرس دفتر اصلی اش و در موارد مقتضی، 
آدرس نماینده یا شعبه اش در کشور عضوی که خدمات پرداخت در آن ارائه شده و 
هر آدرس دیگری شامل آدرس پست الکترونیکی مربوط برای ارتباط با ارائه دهنده 

خدمات پرداخت؛
)ب( اطالعــات مراجع نظارتی مربــوط و دفتر ثبت مقــرر در ماده ۱۴ یــا هرگونه دفتر 
ثبت مجوز عمومی دیگر مربوط به ارائه دهنده خدمات پرداخت و شماره ثبت یا راه 

شناسایی معادل دیگری در آن دفتر ثبت.

2. در مورداستفاده از خدمات پرداخت:

)الف( تشریح ویژگی های اصلی خدمت پرداختی که ارائه می شود؛
)ب( مشخصات اطالعات یا شناسه منحصربه فردی که کاربر باید ارائه دهد تا دستور 

پرداخت به درستی شروع یا اجرا شود؛
)ج( شکل و رویه اعالم رضایت برای شروع دستور پرداخت یا اجرای تراکنش پرداخت 

و پس گرفتن رضایت مطابق مواد ۶۴ و ۸۰؛
)د( ارجاع به زمان دریافت دستور پرداخت مطابق ماده ۷۸ و »زمان توقف تراکنش ها 
که توســط ارائه دهنده خدمات پرداخت تعیین شــده است )البته اگر 

 ۱
در روز کاری«

وجود داشته باشد(؛
)ه( حداکثر زمان اجرا برای خدمات پرداختی که قرار است ارائه شوند؛

)و( اینکه امکان توافق در مورد محدودیت های هزینه کرد در استفاده از ابزار پرداخت 
مطابق ماده )۱(۶۸ وجود دارد یا خیر؛

 )ز( در مــورد ابزارهای پرداخت مبتنی بر کارت با نشــان مشــترک، حقــوق کاربر ذیل
.)EU( 2015/751 ماده ۸ آیین نامه 

3. در مورد هزینه ها و نرخ های بهره و تبادل:

)الف( همه هزینه هایی که کاربر باید به ارائه دهنده خدمات پرداخت بپردازد، از جمله 

1.  cut-off time



هزینه هایی که مربوط به شیوه و فاصله زمانی ارائه یا در دسترس قرار دادن اطالعات 
ذیل این دستورالعمل می شوند و در موارد مقتضی تفکیک مقادیر این هزینه ها؛

)ب( در مــوارد مقتضی، نرخ های بهره و تبادلی که اعمال می شــوند یا اگر قرار اســت 
نرخ های بهره و تبادل مرجع استفاده شوند، شیوه محاسبه بهره واقعی و تاریخ مربوط 

و شاخص یا مبنای برآورد این نرخ بهره یا تبادل مرجع؛
)ج( در صورت توافق، اعمال فوری تغییر در نرخ بهره یا تبادل مرجع و الزامات اطالعاتی 

مربوط به این تغییرها مطابق ماده )۲(۵۴.

4. در مورد ارتباطات:

)الف( در موارد مقتضی، راه های ارتباط شامل الزامات فنی تجهیزات و نرم افزارهای 
کاربر که طرف ها برای انتقال اطالعات یا اعالن ها ذیل این دستورالعمل در مورد آن ها 

به توافق رسیده اند؛
)ب( شیوه و فاصله زمانی ارائه یا دسترس قرار دادن اطالعات ذیل این دستورالعمل؛

)ج( زبان یا زبان هایی که چارچوب قرارداد در قالب آن منعقد می شود و ارتباطات در 
این رابطه قراردادی برقرار می شوند؛

)د( حق کاربر برای دریافت شــرایط قــراردادی چارچوب قرارداد و اطالعات و شــرایط 
مطابق ماده ۵۳.

5. در مورد تدابیر حفاظتی و اصالحی:

)الف( در موارد مقتضی تشریح گام هایی که کاربر باید بردارد تا ابزار پرداخت را امن 
نگه دارد و چطور برای تحقق اهداف بخش )ب( ماده )۱(۶۹ باید به ارائه دهنده خدمات 

پرداخت اطالع رسانی کند؛
)ب( رویه امن اطالع رسانی ارائه دهنده خدمات پرداخت به کاربر در صورت وجود ظن 

کالهبرداری یا کالهبرداری واقعی یا تهدید امنیتی؛
)ج( در صورت توافق، شــرایطی که ارائه دهنده خدمات پرداخت حق خواهد داشت 

ابزار پرداخت را مطابق ماده ۶۸ مسدود کند؛
)د( مسئولیت پرداخت کننده مطابق ماده ۷۴ و از جمله اطالعاتی در مورد مبلغی که 
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باید نسبت به آن پاسخگو باشد؛
)ه( کاربر چطور و در چه چارچــوب زمانی ای باید هرگونه تراکنش پرداخت شــروع یا 
اجرا شــده نادرســت را مطابق ماده ۷۴ به ارائه دهنده خدمات پرداخــت اعالم کند و 
همچنین مسئولیت ارائه دهنده خدمات پرداخت نسبت به تراکنش های پرداخت 

بدون اجازه مطابق ماده ۷۳؛
)و( مسئولیت ارائه دهنده خدمات پرداخت نسبت به شروع یا اجرای تراکنش های 

پرداخت مطابق ماده ۸۹؛
)ز( شرایط بازپرداخت مطابق مواد ۷۶ و ۷۷.

6. در مورد تغییرها و فسخ چارچوب قرارداد:

)الف( در صورت توافق، اطالعاتی که نشان می دهد کاربر تغییرها در شرایط مطابق 
ماده ۵۴ را پذیرفته اســت مگر اینکه کاربر پیش از تاریخ پیشــنهادی اجرایی شــدن 

تغییرها به ارائه دهنده خدمات پرداخت اعالم کند که تغییرها را نپذیرفته است؛
 )ب( طول دوره چارچوب قرارداد؛

)ج( حق کاربر برای فســخ چارچوب قرارداد و هرگونه توافق درباره فســخ مطابق ماده 
)۱(۵۴ و ماده ۵۵.

7. در مورد جبران خسارت:

)الف( هرگونه بند قراردادی در مورد قانون اعمالی بر چارچوب قرارداد و/یا دادگاه های 
ذی صالح؛

 )ب( رویه های حل اختالف جایگزین در دسترس کاربر مطابق مواد ۹۹ تا ۱۰۲.

ماده 53
 در دسترس بودن اطالعات و شرایط چارچوب قرارداد

در هر مقطعی از رابطه قراردادی، کاربر باید حق داشته باشد که با ارائه درخواست، شرایط 



قراردادی چارچوب قرارداد و همچنین اطالعات و شرایط مشخص شده در ماده ۵۲ را روی 

کاغذ یا ابزار بادوام دیگری دریافت کند.

ماده 54
 تغییر در شرایط چارچوب قرارداد

1. هرگونه تغییر در چارچوب قرارداد یا در اطالعات و شــرایط مشخص شــده در ماده ۵۲ را 

باید ارائه دهنده خدمــات پرداخت به همــان صورت مقرر در مــاده )۱(۵۱ و دســت کم ۲ ماه 

پیش از تاریخ پیشنهادی برای اعمال تغییر پیشنهاد بدهد. کاربر می تواند تا پیش از تاریخ 

پیشنهادی اجرا، تغییرها را بپذیرد یا رد کند.

در موارد مقتضی طبق بخش )الف( )۶( ماده ۵۲، ارائه دهنده خدمات پرداخت باید به کاربر 

اطالع بدهد کــه اگر تا پیــش از تاریخ اجرا بــه ارائه دهنده خدمات پرداخــت اعالم نکند که 

تغییرها را نپذیرفته، تغییرها پذیرفته شده فرض می شوند. عالوه بر این ارائه دهنده خدمات 

پرداخت باید به کاربر اطالع بدهد که اگر کاربر این تغییرها را رد کند، کاربر حق دارد چارچوب 

قرارداد را بدون هیچ هزینه ای و از هر زمانی تا تاریخ پیشنهادی اعمال تغییرها فسخ کند.

2. تغییر در نرخ بهره یا تبادل را می توان بالفاصله و بدون اطالع قبلی اعمال کرد، به شــرط 

اینکه طرف ها در چارچوب قــرارداد در مورد چنین حقی توافق کرده باشــند و تغییر در نرخ 

بهره یا تبادل مبتنی بر نرخ بهره یا تبادل مرجع مورد توافق مطابق بخش )ب(  )۳( و )ج( ماده 

۵۲ باشد. کاربر باید در کوتاه ترین زمان ممکن و به همان صورت مقرر در ماده )۱(۵۱ از هرگونه 

تغییر در نرخ بهره آگاه شود، مگر اینکه طرف ها به توافق ویژه ای در مورد فاصله زمانی یا نحوه 

ارائه یا در دسترس قرار گرفتن اطالعات رسیده باشند. بااین حال تغییر در نرخ بهره یا تبادل 

به سود کاربر را می توان بدون اطالع قبلی اعمال کرد.

3. تغییــر در نرخ بهــره یــا تبــادل مورداســتفاده در تراکنش هــای پرداخت را باید به شــکل 

بی طرفانه ای پیاده سازی و محاسبه کرد تا تبعیضی نسبت به کاربران ایجاد نشود.
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ماده 55
 فسخ

1. کاربر می تواند در هر مقطعی چارچوب قرارداد را فسخ کند، مگر اینکه طرف ها توافق کرده باشند 

که فسخ مستلزم اطالع رسانی قبلی است. این دوره اطالع رسانی قبلی نباید بیشتر از ۱ ماه باشد.

2. به جز مواردی که از اجرای قرارداد کمتر از ۶ ماه می گذرد، فسخ چارچوب قرارداد نباید هزینه ای 

برای کاربر داشته باشد. هزینه های فسخ چارچوب قرارداد باید مناسب و هم وزن با هزینه های 

ارائه دهنده خدمات پرداخت باشند.

3. اگر در چارچوب قرارداد توافق شده باشد، ارائه دهنده خدمات پرداخت می تواند چارچوب 

قرارداد منعقدشده برای دوره نامحدود را فسخ کند، به شرط اینکه دست کم ۲ ماه قبل به همان 

صورت مقرر در ماده )۱(۵۱ این موضوع اعالم کند.

4. کاربر باید به نسبت مدت اجرای قرارداد تا زمان فسخ، هزینه های تعیین شده ثابت خدمات 

پرداخت را بپردازد. اگر این هزینه ها از پیش پرداخت شده باشند، باید به تناسب بازپرداخت 

شوند.

5. شــرایط این مــاده با قوانیــن و آیین نامه های کشــورهای عضو حاکــم بر حقــوق طرف ها برای 

غیرقابل اجرا یا بی اعتبار اعالم کردن چارچوب قرارداد هیچ تعارضی ندارند.

6. کشورهای عضو می توانند شرایط مطلوب تری را برای کاربران مقرر کنند.

ماده 56
  اطالعاتی که باید پیش از اجرای تراکنش های پرداخت واحد

 ارائه شوند

در مورد یــک تراکنش پرداخت واحــد ذیل چارچوب قــرارداد که توســط پرداخت کننده 



شروع شــده، ارائه دهنده خدمات پرداخت باید به درخواســت پرداخت کننده برای این 

تراکنش پرداخت خاص اطالعات روشنی را در ارتباط با همه موارد زیر ارائه دهد:

)الف( حداکثر زمان اجرا؛
)ب( هزینه های پرداختنی پرداخت کننده؛

)ج( در موارد مقتضی، تفکیک مقادیر هزینه ها.

ماده 57
 اطالعاتی که باید در مورد تراکنش های پرداخت واحد به 

پرداخت کننده ارائه شود.

1. بعد از کسر مبلغ یک تراکنش پرداخت واحد از حساب پرداخت کننده یا در مواردی 

که پرداخت کننده از حساب پرداخت استفاده نمی کند، بعد از دریافت دستور پرداخت، 

ارائه دهنده خدمات پرداخت پرداخت کننده باید بدون تأخیر بی مورد و به همان صورت 

مقرر در ماده )۱(۵۱ همه اطالعات زیر را به پرداخت کننده ارائه دهد:

)الف( کد ارجاعی را که به پرداخت کننده امکان شناسایی تراکنش پرداخت و در 
موارد مقتضی اطالعات مربوط به دریافت کننده بدهد؛

)ب( مبلغ تراکنش پرداخت برحسب ارزی که از حساب پرداخت پرداخت کننده 
کسر شده یا ارزی که برای دستور پرداخت استفاده شده است؛

)ج( مقدار هزینه های تراکنش پرداخــت و در موارد مقتضی تفکیک مقادیر این 
هزینه ها یا بهره پرداختنی توسط پرداخت کننده؛

)د( در مــوارد مقتضــی نــرخ تبــادل مورداســتفاده در تراکنــش پرداخــت توســط 
ارائه دهنــده خدمات پرداخــت پرداخت کننــده و مبلغ تراکنــش پرداخت بعد از 

این تبدیل ارز؛
)ه( تاریخ مرجع ارزش زمانی مبلغ کسرشده یا تاریخ دریافت دستور پرداخت.

2. در چارچوب قرارداد باید شرطی وجود داشته باشد که پرداخت کننده بتواند مقرر کند 
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که اطالعات مورد اشاره در بند ۱ به صورت دوره ای )دست کم ماهی یک بار(، بدون دریافت 

هزینه و به صورت توافق شده ای ارائه شود یا در دسترس قرار بگیرد که به پرداخت کننده 

امکان ذخیره سازی و تهیه نسخه تغییرنیافته ای از این اطالعات را بدهد.

3. درهرحال کشورهای عضو می توانند ارائه دهندگان خدمات پرداخت را ملزم کنند که 

اطالعات را دست کم ماهی یک بار و رایگان روی کاغذ یا ابزار بادوام دیگری ارائه دهند.

ماده 58
 اطالعاتی که باید در مورد تراکنش های پرداخت واحد به 

دریافت کننده ارائه شود.

1. بعد از اجــرای تراکنش پرداخت واحــد، ارائه دهنده خدمات پرداخــت دریافت کننده 

بایــد بــدون تأخیــرِ بی مــورد و به همــان صــورت مقــرر در مــاده )۱(۵۱ اطالعــات زیــر را به 

دریافت کننده ارائه دهد:

)الف( کــد ارجاعی کــه بــه دریافت کننده امــکان شناســایی تراکنــش پرداخت و 
پرداخت کننده و هرگونه اطالعات منتقل شده با تراکنش پرداخت را بدهد؛

)ب( مبلغ تراکنش پرداخت برحسب ارزی که به حساب پرداخت دریافت کننده 
اضافه شده است؛

)ج( مقدار هزینه های تراکنش پرداخــت و در موارد مقتضی تفکیک مقادیر این 
هزینه ها یا بهره پرداختنی توسط دریافت کننده؛

)د( در مــوارد مقتضــی نــرخ تبــادل مورداســتفاده در تراکنــش پرداخــت توســط 
ارائه دهنده خدمات پرداخت دریافت کننده و مبلغ تراکنش پرداخت پیش ازاین 

تبدیل ارز؛
)ه( تاریخ مرجع ارزش زمانی مبلغ اضافه شده.

2. در چارچوب قرارداد می توان این شــرط را لحاظ کرد که اطالعات مورد اشــاره در بند ۱ 



به صورت دوره ای )دست کم ماهی یک بار(، بدون دریافت هزینه و به صورت توافق شده ای 

ارائه شود یا در دسترس قرار بگیرد که به دریافت کننده امکان ذخیره سازی و تهیه نسخه 

تغییرنیافته ای از این اطالعات را بدهد.

3. درهرحال کشورهای عضو می توانند ارائه دهندگان خدمات پرداخت را ملزم کنند که 

اطالعات را دست کم ماهی یک بار و رایگان روی کاغذ یا ابزار بادوام دیگری ارائه دهند.
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شرایطمشترک



ماده 59
ارز و تبدیل ارز

1. پرداخت ها باید در قالب ارز موردتوافق طرف ها انجام شوند.

2. در مواردی که پیش از شروع تراکنش پرداخت خدمت تبدیل ارز ارائه می شود و وقتی 

این خدمت تبدیل ارز در خودپرداز، پایانه فروش یا توسط دریافت کننده ارائه می شود، 

طرفی که خدمت تبدیل ارز را به پرداخت کننده ارائه می دهد باید همه هزینه ها و نرخ 

تبادل مورداستفاده برای تبدیل تراکنش پرداخت را به پرداخت کننده اعالم کند.

پرداخت کننده باید بر این مبنا با خدمت تبدیل ارز موافقت کند.

ماده 60
 اطالعات در مورد هزینه های اضافه یا کاهش هزینه ها

1. در مواردی که دریافت کننده برای استفاده از یک ابزار پرداخت مشخص درخواست 

هزینه اضافه ای می کند یا هزینه ها را کاهش می دهد، دریافت کننده باید پیش از شروع 

تراکنش پرداخت این مورد را به اطالع پرداخت کننده برساند.

2. در مــواردی کــه ارائه دهنــده خدمــات پرداخت یــا طــرف مشــارکت کننده دیگری در 

تراکنش بــرای اســتفاده از یک ابــزار پرداخت مشــخص درخواســت هزینــه اضافه ای 

می کند، بایــد پیش از شــروع تراکنــش پرداخت ایــن مورد را بــه اطــالع پرداخت کننده 

برساند.

3. پرداخت کننده تنهــا زمانی باید ملزم به پرداخت هزینه های اشاره شــده در بندهای 

۱ و ۲ باشد که پیش از شــروع تراکنش پرداخت مقدار کامل این هزینه ها اطالع رسانی 

شده باشد.
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ماده 61
 دامنه

1. در مــواردی که کاربر خدمات پرداخت مصرف کننده نیســت، کاربــر خدمات پرداخت 

و ارائه دهنــده خدمات پرداخــت می توانند توافق کنند که همه یا بخشــی از مــاده )۱(۶۲، 

ماده )۳(۶۴ و مواد ۷۲، ۷۴، ۷۶، ۷۷، ۸۰ و ۸۹ شامل آن ها نشود. کاربر خدمات پرداخت و 

ارائه دهنده خدمات پرداخت همچنین می توانند در مورد محدودیت های زمانی متفاوتی 

نسبت به محدودیت های تعیین شده در ماده ۷۱ به توافق برسند.

2. کشــورهای عضــو می تواننــد مقــرر کنند کــه در مــواردی کــه کاربــر خدمــات پرداخت 

مصرف کننده نیست، ماده ۱۰۲ اعمال نشود.

3. کشــورهای عضو می توانند مقرر کنند که شــرایط این باب در مــورد بنگاه های خرد به 

همان صورت مصرف کنندگان اعمال شوند.

4. ایــن دســتورالعمل نبایــد بــا ابزارهــای قانونــی ناهماهنگ بــا ایــن دســتورالعمل مثل 

دستورالعمل EC/2008/48، سایر قوانین مربوط اتحادیه یا تدابیر ملی در زمینه شرایط 

اعطای اعتبار به مصرف کنندگان تعارضی داشته باشد.

ماده 62
 هزینه های مربوط

1. ارائه دهنده خدمات پرداخت نباید در ازای انجام وظایف اطالعاتی یا اقدام های اصالحی 

و پیشگیرانه ذیل این باب از کاربر خدمات پرداخت هزینه ای دریافت کند، مگر اینکه در 

ماده )۱(۷۹، ماده )۵(۸۰ و ماده )۲(۸۸ شــرایط متفاوتی تعیین شــده باشد. کاربر خدمات 

پرداخــت و ارائه دهنــده خدمات پرداخــت باید در مــورد ایــن هزینه ها توافق کننــد و این 

هزینه ها باید مناسب و هم وزن با هزینه های واقعی ارائه دهنده خدمات پرداخت باشند.



2. کشورهای عضو باید مقرر کنند که در مورد تراکنش های پرداختی که در اتحادیه اروپا 

ارائــه می شــوند و ارائه دهنده خدمــات پرداخــت پرداخت کننــده و ارائه دهنــده خدمات 

پرداخت دریافت کننــده یا تنها ارائه دهنده هــر دو در اتحادیه قرار دارنــد، دریافت کننده 

هزینه های وضع شــده از ســوی ارائه دهنده خدمــات پرداخت خــودش و پرداخت کننده 

هزینه های وضع شده از سوی ارائه دهنده خدمات پرداخت خودش را بپردازد.

3. ارائه دهنــده خدمات پرداخت نباید اجــازه ندهد که دریافت کننــده از پرداخت کننده 

هزینه ای درخواست کند، به او پیشنهاد کاهش هزینه بدهد یا او را به سمت استفاده از 

یک ابزار پرداخت خاص هدایت کند. هرگونه هزینه اعمالی نباید از هزینه های مستقیمی 

بیشتر شود که دریافت کننده برای استفاده از یک ابزار پرداخت ویژه متحمل شده است.

4. درهرصورت کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که دریافت کننده برای استفاده 

  )EU( 2015/751از ابزارهای پرداختی که کارمزدهای مبادله با آن ها در فصل ۲ آیین نامه

رگوله شده اند و خدمات پرداختی که آیین نامه EU( No 260/2012( شاملشان می شود، 

هزینه ای درخواست نمی کند.

5. کشورهای عضو می توانند باتوجه به نیاز به تقویت رقابت و ترویج استفاده از ابزارهای 

پرداخت بهره ور، حق دریافت کننده برای درخواســت هزینه را به رســمیت نشناسند یا 

محدود کنند.

ماده 63
  تقلیل الزامات برای ابزارهای پرداخت ویژه 

مقادیر کم و پول الکترونیکی

1. در مــورد ابزارهــای پرداختی کــه مطابق چارچــوب قــرارداد فقط شــامل تراکنش های 

پرداخت واحدی می شوند که ارزشی بیشتر از ۳۰ یورو ندارند یا محدودیت هزینه کرد 

۱۵۰ یورویی دارند یــا منابعی را ذخیره می کننــد که در هیچ مقطعی از ۱۵۰ یورو بیشــتر 
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نمی شــوند، ارائه دهندگان خدمات پرداخت می توانند با کاربران خدمات پرداختشان 

توافق کنند که:

)الف( اگر ابزار پرداخت اجازه مسدودســازی آن یا جلوگیری از استفاده بیشتر 
از آن را نمی دهد، بخش )ب( مــاده )۱(۶۹، بخش های )ج( و )د( ماده )۱(۷۰ و ماده 

)۳(۷۴ شامل آن ها نشود؛
)ب( اگر ابزار پرداخت به صورت ناشناس استفاده می شود یا ارائه دهنده خدمات 
پرداخت به دالیل ماهیتــی دیگری در موقعیتی نیســت که ثابــت کند تراکنش 
پرداخت با اجازه انجام شده است، مواد ۷۲ و ۷۳ و ماده )۱(۷۴ و )۳( شامل آن ها 

نشود؛
)ج( اگر باتوجه به قرائن و شواهد عدم اجرای تراکنش معلوم است، با تقلیل ماده 
)۱(۷۹، ارائه دهنده خدمات پرداخت ملزم نخواهد بود که رد دســتور پرداخت را 

به کاربر خدمات پرداخت اعالم کند؛
)د( با تقلیل ماده ۸۰، پرداخت کننده نمی تواند بعد از ارسال دستور پرداخت یا 
اعالم رضایت برای اجرای تراکنش پرداخت به دریافت کننده، دستور پرداخت 

را لغو کند؛
)ه( با تقلیل مواد ۸۳ و ۸۴، سایر دوره های اجرا به کار برده می شوند.

2. کشــورهای عضــو یــا مراجــع ذی صالحشــان در مــورد تراکنش هــای پرداخــت ملــی 

می تواننــد مقادیر مورد اشــاره در بند ۱ را کاهش دهنــد یا دو برابر کننــد. می توانند این 

مقادیر را برای ابزارهای پرداخت پیش پرداخت تا ۵۰۰ یورو افزایش دهند.

3. مواد ۷۳ و ۷۴ این دستورالعمل باید در مورد پول الکترونیکی طبق تعریف بخش )۲( 

ماده ۲ دستورالعمل EC/2009/110 نیز اعمال شود، البته وقتی ارائه دهنده خدمات 

پرداخت پرداخت کننده نمی تواند حساب پرداختی که پول الکترونیکی در آن ذخیره 

شــده یا ابزار پرداخت را مســدود کند، از این مواد مستثنی می شــود. کشورهای عضو 

می توانند این تقلیل را به حساب های پرداختی که پول الکترونیکی در آن ها ذخیره شده 

یا ابزارهای پرداخت با ارزشی مشخص محدود کنند.
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ماده 64
 رضایت و پس گرفتن رضایت

1. کشــورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که تراکنش پرداخت تنهــا زمانی با اجازه 

در نظر گرفته شــود که پرداخت کننده برای اجرای تراکنش پرداخت رضایت داده باشد. 

پرداخت کننده ممکن اســت پیش از اجرا یــا اگر پرداخت کننــده و ارائه دهنــده خدمات 

پرداخت توافق کرده باشند، بعد از اجرا اجازه انجام تراکنش پرداخت را بدهد.

2. رضایت به اجرای یــک تراکنش پرداخت یا مجموعــه ای از تراکنش های پرداخت باید 

در قالب مورد توافق پرداخت کننــده و ارائه دهنده خدمات پرداخت داده شــود. رضایت 

به اجرای تراکنش پرداخت همچنین ممکن است از طریق دریافت کننده یا ارائه دهنده 

خدمات شروع پرداخت داده شود.

در نبود رضایت تراکنش پرداخت را باید بدون اجازه در نظر گرفت.

3. پرداخت کننده تا پیش از لحظه برگشــت ناپذیری مطابق ماده ۸۰ می تواند رضایتش 

را در هر زمانی پس بگیرد. رضایــت به اجرای مجموعه ای از تراکنش هــای پرداخت را نیز 

می توان پس گرفت که در این مورد همه تراکنش های پرداخت بعــدی را باید بدون اجازه 

در نظر گرفت.

4. پرداخت کننده و ارائه دهنده )ارائه دهندگان( خدمات پرداخت باید در مورد رویه کسب 

رضایت توافق کنند.

ماده 65
 تأییدیه در دسترس بودن منابع مالی

1. کشــورهای عضو بایــد اطمینان حاصــل کنند که بــا درخواســت ارائه دهنــده خدمات 



پرداختی که ابزارهای پرداخت مبتنی بر کارت عرضه می کند و به شرط برقراری همه شرایط 

زیر، ارائه دهنده خدمات حساب پرداخت بالفاصله تأیید می کند که مبلغ موردنیاز برای 

اجرای تراکنش پرداخت مبتنی بر کارت در حساب پرداخت پرداخت کننده در دسترس 

است یا خیر:

)الف( حســاب پرداخت پرداخت کننده در زمان درخواســت به صــورت آنالین در 
دسترس باشد؛

)ب( پرداخت کننده به روشــنی به ارائه دهنده خدمات حســاب پرداخت رضایت 
داده باشد که به درخواست های ارائه دهنده خدمات پرداخت خاصی پاسخ بدهد 
و تأیید کند که مبلغ مربــوط به یک تراکنش پرداخت مبتنی بر کارت در حســاب 

پرداخت پرداخت کننده در دسترس است یا خیر؛
)ج( رضایت مورد اشاره در بخش )ب( پیش از اولین درخواست برای تأییدیه داده 

شده باشد.

2. ارائه دهنده خدمات پرداخت می تواند تأییدیه مورد اشاره در بند ۱ را در صورت برقراری 

همه شرایط زیر درخواست کند:

)الف( پرداخت کننده به روشنی به ارائه دهنده خدمات پرداخت رضایت داده باشد 
که تأییدیه مورد اشاره در بند ۱ را درخواست کند؛

)ب( پرداخت کننــده تراکنــش پرداخت مبتنــی بر کارت بــرای مبلغ موردنظــر را با 
استفاده از ابزار پرداخت مبتنی بر کارتی شروع کرده باشد که ارائه دهنده خدمات 

پرداخت عرضه کرده است؛
)ج( ارائه دهنده خدمات پرداخت پیش از هر درخواست تأییدیه ای نزد ارائه دهنده 
خدمات حساب پرداخت احراز هویت شود و مطابق بخش )د( ماده )۱(۹۸ به صورت 

امن با ارائه دهنده خدمات حساب پرداخت ارتباط برقرار کند.

3. مطابق دستورالعمل EC/95/46 تأییدیه مورد اشاره در بند ۱ فقط باید شامل یک پاسخ 

»بله« یا »خیر« ساده باشد و نباید رسید موجودی حساب باشد. این پاسخ نباید ذخیره شود 

یا برای اهدافی به جز اجرای آن تراکنش پرداخت مبتنی بر کارت استفاده شود.
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4. تأییدیه مورد اشاره در بند ۱ نباید به ارائه دهنده خدمات حساب پرداخت اجازه بدهد 

که منابع مالی موجود در حساب پرداخت پرداخت کننده را مسدود کند.

5. پرداخت کننده می تواند از ارائه دهنده خدمات حســاب پرداخت درخواســت کند که 

هویت ارائه دهنده خدمات پرداخت و پاسخ ارائه شده را به او اطالع بدهد.

6. این ماده شامل تراکنش های پرداخت شروع شده از طریق ابزارهای پرداخت مبتنی بر 

کارتی نمی شود که در آن ها پول الکترونیکی طبق تعریف بخش )۲( ماده ۲ دستورالعمل 

EC/2009/110 ذخیره می شود.

ماده 66
 قوانین دسترسی به حساب پرداخت در مورد خدمات شروع پرداخت

1. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که پرداخت کننده حق استفاده از ارائه دهنده 

خدمات شروع پرداخت را برای بهره برداری از خدمات پرداخت اشاره شده در بخش )۷( 

پیوست ۱ دارد. حق استفاده از ارائه دهنده خدمات شروع پرداخت نباید در مواردی برقرار 

باشد که حساب پرداخت به صورت آنالین در دسترس نیست.

2. وقتی پرداخت کننده به روشــنی رضایت می دهــد که پرداختی مطابق مــاده ۶۴ انجام 

شود، ارائه دهنده خدمات حساب پرداخت باید کارهای تعیین شده در بند ۴ این ماده را 

انجام دهد تا حق پرداخت کننده در استفاده از خدمات شروع پرداخت را تأمین کند.

3. ارائه دهنده خدمات شروع پرداخت باید:

)الــف( در ارائــه خدمــات پرداخــت شــروع پرداخــت در هیــچ زمانــی منابــع مالی 
پرداخت کننده را نگهداری نکند؛

)ب( اطمینان حاصل کند که اطالعات کاربری شــخصی کاربــر خدمات پرداخت 
در دسترس طرف های دیگر، به جز کاربر و عرضه کننده اطالعات کاربری شخصی، 



قرار نمی گیرد و این اطالعات را از طریق کانال های امن و بهره ور جابه جا می کند؛
)ج( اطمینان حاصل کند که هرگونه اطالعات دیگری درباره کاربر خدمات پرداخت 
که هنگام ارائه خدمات شروع پرداخت به  دست آمده فقط با رضایت روشن کاربر 

خدمات پرداخت و فقط به دریافت کننده ارائه می شود؛
)د( هر بار که پرداختی شــروع می شــود، هویت خــود را بــرای ارائه دهنده خدمات 
شــروع پرداخت پرداخت کننده مشــخص کند و با ارائه دهنده خدمات حســاب 
پرداخت، پرداخت کننــده و دریافت کننده به صورت امن، مطابــق بخش )د( ماده 

)۱(۹۸ ارتباط برقرار کند؛
)ه( اطالعات پرداخت حساس کاربر خدمات پرداخت را ذخیره نکند؛

)و( از کاربــر خدمــات پرداخــت هیــچ داده ای را به جز داده هــای ضروری بــرای ارائه 
خدمات شروع پرداخت درخواست نکند؛

)ز( از داده ها برای اهدافی به جز خدمات شروع پرداخت درخواستی پرداخت کننده 
استفاده نکند، به آن ها دسترسی پیدا نکند یا آن ها را ذخیره نکند؛

)ح( مبلغ، دریافت کننده یا هیچ کدام از ویژگی های دیگر تراکنش را تغییر ندهد.

4. ارائه دهنده خدمات شروع پرداخت باید:

)الف( با ارائه دهندگان خدمات شــروع پرداخت به صورت امــن مطابق بخش )د( 
ماده )۱(۹۸ ارتباط برقرار کند؛

)ب( بالفاصلــه بعــد از دریافــت دســتور پرداخــت از ارائه دهنــده خدمات شــروع 
پرداخت همه اطالعــات مربوط به شــروع تراکنــش پرداخت و همــه اطالعات در 
دسترس ارائه دهنده خدمات شروع پرداخت در زمینه اجرای تراکنش پرداخت را 

به ارائه دهنده خدمات شروع پرداخت ارائه دهد یا در دسترسش بگذارد؛
)ج( بین دستورهای پرداخت ارسالی از طریق ارائه دهنده خدمات شروع پرداخت 
و دســتورهای پرداختی که مســتقیماً از پرداخت کننده ارسال می شــوند، به ویژه 
در زمینه زمان بنــدی، اولویت یا هزینه ها تبعیضی قائل نشــود، مگر اینکه دالیل 

مشهودی برای تبعیض وجود داشته باشند.
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5. ارائه خدمات شروع پرداخت نباید به وجود رابطه قراردادی میان ارائه دهندگان خدمات 

شروع پرداخت و ارائه دهندگان خدمات حساب پرداخت در این زمینه وابسته باشد.

ماده 67
 قوانین دسترسی و استفاده از اطالعات حساب پرداخت در مورد 

خدمات اطالعات حساب

1. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که کاربر خدمات پرداخت حق استفاده از 

خدماتی را دارد که امکان دسترسی به اطالعات حساب اشاره شده در بخش )۸( پیوست 

۱ را فراهم می کنند. وقتی حساب پرداخت به صورت آنالین در دسترس نیست، این حق 

نباید اعمال شود.

2. ارائه دهنده خدمات اطالعات حساب باید:

)الف( فقط بر مبنای رضایت روشن کاربر خدمات پرداخت خدماتش را ارائه دهد؛
)ب( اطمینان حاصل کند که اطالعات کاربری شخصی کاربر خدمات پرداخت در 
دسترس طرف های دیگر، به جز کاربر و عرضه کننده اطالعات کاربری شخصی، قرار 

نمی گیرد و این اطالعات را از طریق کانال های امن و بهره جابه جا می کند؛
)ج( در هر ارتباط، هویتــش را بــرای ارائه دهنده یا ارائه دهندگان خدمات حســاب 
پرداخت کاربر خدمات پرداخت مشخص کند و به صورت امن و مطابق بخش )د( 
ماده )۱(۹۸ با ارائه دهنده یا ارائه دهندگان خدمات حساب پرداخت و کاربر خدمات 

پرداخت ارتباط برقرار کند؛
)د( فقط به اطالعات حســاب های پرداخت تعیین شــده و تراکنش های پرداخت 

مربوط دسترسی یابد؛
)ه( داده های پرداخت حساس مرتبط با حساب های پرداخت را درخواست نکند؛
)و( مطابق قوانین حفاظــت از داده، از داده هــا برای اهدافی به جــز انجام خدمات 
اطالعات حساب درخواستی پرداخت کننده اســتفاده نکند، به آن ها دسترسی 



پیدا نکند یا آن ها را ذخیره نکند.

3. در مورد حساب های پرداخت، ارائه دهنده خدمات حساب پرداخت باید:

)الف( با ارائه دهندگان خدمات اطالعات حساب به صورت امن و مطابق با بخش 
)د( ماده )۱(۹۸ ارتباط برقرار کند؛

)ب( با درخواست های داده ارسالی از طریق ارائه دهنده خدمات اطالعات حساب 
بدون تبعیض برخورد کند، مگر اینکه دالیل مشهودی برای تبعیض وجود داشته 

باشد.
)ج( ارائــه خدمــات اطالعــات حســاب نبایــد بــه وجــود رابطــه قــراردادی میــان 
ارائه دهندگان خدمات اطالعات حساب و ارائه دهندگان خدمات حساب پرداخت 

در این زمینه وابسته باشد.

ماده 68
 محدودیت های استفاده از ابزار پرداخت و دسترسی به حساب های 

پرداخت توسط ارائه دهندگان خدمات پرداخت

1. وقتی از ابــزار پرداخت ویژه ای برای رضایت دادن اســتفاده می شــود، پرداخت کننده و 

ارائه دهنده خدمات پرداخت پرداخت کننده می توانند توافق کنند که محدودیت هایی را 

در مورد هزینه کرد برای تراکنش های پرداختی تعیین کنند که از طریق آن ابزار پرداخت 

اجرا می شوند.

2. اگر در چارچوب قرارداد توافق شــود، ارائه دهنده خدمات پرداخت می تواند این حق را 

برای خود محفوظ بدارد که به دالیل کامالً موجه مربوط به امنیت ابزار پرداخت، تردید در 

مورداستفاده بدون اجازه یا کالهبردارانه از ابزار پرداخت یا در مورد ابزار پرداختی با خط 

اعتباری، افزایش قابل توجه ریســک ناتوانی پرداخت کننده در ایفای مسئولیتش برای 

پرداخت،  ابزار پرداخت را مسدود کند.
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3. در این موارد، ارائه دهنده خدمات پرداخت باید مسدودســازی ابزار پرداخت و دالیل 

آن را با شیوه مورد توافق، در صورت امکان پیش از مسدودسازی ابزار پرداخت و اگر ممکن 

نبود، حداکثر بالفاصله بعــد از آن به پرداخت کننده اطالع دهد، مگــر اینکه ارائه چنین 

اطالعاتی با تدابیر امنیتی کامالً موجهی در تضاد باشــد یا ســایر قوانیــن اتحادیه و ملی 

مربوط این کار را ممنوع کرده باشند.

4. وقتــی دالیل مسدودســازی دیگر معتبر نباشــند، ارائه دهنده خدمــات پرداخت باید 

موانع استفاده از ابزار پرداخت را بردارد یا ابزار پرداخت جدیدی را جایگزین آن ابزار کند.

5. اگر ارائه دهنده خدمات حساب پرداخت دالیل کامالً موجه و مستندات کافی درباره 

دسترسی بدون اجازه یا کالهبردارانه ارائه دهنده خدمات اطالعات حساب یا ارائه دهنده 

خدمات شروع پرداخت داشته باشد، می تواند از دسترسی این ارائه دهندگان به حساب 

پرداخت جلوگیری کند. از جمله ممکن است ارائه دهنده خدمات شروع پرداخت بدون 

اجازه یا کالهبردانه تراکنش پرداختی را شروع کرده باشد. در این موارد ارائه دهنده خدمات 

حساب پرداخت باید ممانعت از دسترسی به حساب پرداخت و دالیل آن را در قالب مورد 

توافق به پرداخت کننده اطالع بدهد. این اطالعات در صورت امکان باید پیش از ســلب 

دسترسی و حداکثر بالفاصله بعد از آن به پرداخت کننده ارائه شود، مگر اینکه ارائه چنین 

اطالعاتی با تدابیر امنیتی موجهی در تضاد باشد یا ســایر قوانین اتحادیه و ملی مربوط 

این کار را ممنوع کرده باشند.

وقتی دیگر دلیلی برای جلوگیری از دسترسی وجود نداشــته باشد، ارائه دهنده خدمات 

حساب پرداخت باید اجازه دسترسی به حساب پرداخت را بدهد.

6. در موارد اشاره شده در بند ۵، ارائه دهنده خدمات حساب پرداخت باید رویداد مربوط 

به ارائه دهنده خدمات اطالعات حساب یا ارائه دهنده خدمات شروع پرداخت را بالفاصله 

به مرجع ذی صالح اطالع دهد. این اطالعات باید شــامل جزئیات مهم آن مورد و دالیل 



اقدام باشد. مرجع ذی صالح باید مورد را ارزیابی کند و در صورت لزوم اقدام های مناسبی 

انجام دهد.

ماده 69
 وظایف کاربر خدمات پرداخت نسبت به ابزارهای پرداخت و اطالعات 

کاربری شخصی

1. کاربر خدمات پرداخت که حق استفاده از ابزار پرداخت را دارد، باید:

)الف( از ابزار پرداخت مطابق شــرایط حاکم بر عرضه و اســتفاده از ابزار پرداخت 
استفاده کند. این شرایط باید بی طرفانه، بدون تبعیض و متناسب باشد؛

)ب( بدون تأخیر بی مورد آگاهی از کسری، سرقت، اختالس یا استفاده بدون اجازه 
از ابزار پرداخت را به ارائه دهنده خدمات پرداخت یا نهاد تعیین شده از سوی آن 

اطالع دهد.

2. در راســتای اهداف بخش )الف( بند ۱، کاربر خدمــات پرداخت باید به محض دریافت 

ابزار پرداخت، همه گام های منطقی را برای امن نگه داشتن اطالعات کاربری شخصی اش 

بردارد.

ماده 70
 وظایف ارائه دهنده خدمات پرداخت نسبت به ابزارهای پرداخت

1. ارائه دهنده خدمات پرداخت عرضه کننده ابزار پرداخت باید:

)الف( اطمینان حاصل کند که بدون تعارض با وظایف کاربر خدمات پرداخت ذیل 
ماده ۶۹، اطالعات کاربری شخصی در دسترس طرف دیگری به جز کاربر خدمات 

پرداخت قرار نمی گیرد که حق استفاده از ابزار پرداخت را دارد؛
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)ب( از ارســال ابزار پرداخت درخواست نشــده اجتناب کند، به جز وقتــی که ابزار 
پرداختی که قبالً به کاربر خدمات پرداخت داده شده، قرار است جایگزین شود؛

)ج( اطمینان حاصل کند که ابزارهای مناســب همواره در دســترس هستند تا به 
کاربر خدمات پرداخت این امکان را بدهند که پیروی بخش )ب( ماده )۱(۶۹ گزارش 
بدهد یا پیروی مــاده )۴(۶۸ درخواســت رفع مســدودیت ابزار پرداخــت را بدهد؛ 
ارائه دهنده خدمات پرداخت باید به درخواست کاربر خدمات پرداخت راهی را در 
اختیار او بگذارد که بتواند تا ۱۸ ماه بعد از ارسال گزارش ثابت کند که این گزارش 

را فرستاده است؛
)د( به کاربر خدمات پرداخت این امــکان را بدهد که پیروی بخش )ب( ماده )۱(۶۹ 
بــدون پرداخــت هزینــه ای گــزارش بدهــد و حداکثر فقــط هزینه هــای جایگزینی 

مستقیماً مربوط به ابزار پرداخت را دریافت کند؛
)ه( بــا دریافت گــزارش پیــروی بخــش )ب( مــاده )۱(۶۹ از هرگونــه اســتفاده از ابزار 

پرداخت جلوگیری کند.

2. ارائه دهنده خدمات پرداخت باید ریســک ارســال ابــزار پرداخت یــا هرگونه اطالعات 

کاربری شخصی مربوط به کاربر خدمات پرداخت را بپذیرد.

ماده 71
 اعالم و اصالح تراکنش های پرداخت بدون اجازه یا اشتباه

1. کاربــر خدمات پرداخــت باید اصالحیــه تراکنــش پرداخت بدون اجــازه یا اشــتباه را از 

ارائه دهنده خدمات پرداخت دریافت کند، به شــرط اینکه کاربر خدمات پرداخت بدون 

تأخیر بی مورد و حداکثر تا ۱۳ ماه بعد از کســر مبلغ، آگاهی از تراکنشی را به ارائه دهنده 

خدمات پرداخت اعالم کند که ذیل ماده ۸۹ برای او مطالبه ای ایجاد می کند.

محدودیت های زمانی تعیین شده در بند فرعی اول شامل مواردی نمی شود که ارائه دهنده 



خدمات پرداخت اطالعات موردنیاز در مورد تراکنش پرداخت را مطابق باب ۳ ارائه نداده 

یا در دسترس نگذاشته است.

2. در مواردی که ارائه دهنده خدمات شــروع پرداخت نیز مشــارکت دارد، کاربر خدمات 

پرداخت باید اصالحیه پیروی بند ۱ این ماده را از ارائه دهنده خدمات حســاب پرداخت 

دریافت کند و این اقدام نباید تعارضی با ماده )۲(۷۳ و ماده )۱(۸۹ داشته باشد.

ماده 72
 مستندات مربوط به احراز هویت و اجرای تراکنش های پرداخت

1. کشورهای عضو باید مقرر کنند که وقتی کاربر خدمات پرداختی منکر می شود که اجازه 

انجام تراکنش پرداختــی را داده و آن را اجرا کرده یا مدعی می شــود که تراکنش پرداخت 

به درستی اجرا نشده، این مسئولیت برعهده ارائه دهنده خدمات پرداخت است که اثبات 

کند تراکنش پرداخت احراز هویت، به درستی ثبت و در حساب ها وارد شده و تحت تأثیر 

مشکل فنی یا نقص دیگری در خدمت ارائه دهنده خدمات پرداخت قرار نگرفته است.

اگر تراکنش پرداخت از طریق ارائه دهنده خدمات شروع پرداخت شروع شده باشد، این 

مســئولیت برعهده ارائه دهنده خدمات شــروع پرداخت خواهد بود کــه باتوجه به حوزه 

اختیاراتش اثبات کند تراکنش پرداخت احراز هویت و به درستی ثبت شده و تحت تأثیر 

مشکل فنی یا نقص دیگری در خدمت پرداخت تحت اختیارش قرار نگرفته است.

2. وقتــی کاربــر خدمــات پرداختــی منکــر می شــود کــه اجــازه اجــرای تراکنــش پرداخت 

انجام شده ای را داده است، استفاده از ابزار پرداخت ثبت شده توسط ارائه دهنده خدمات 

پرداخت و در موارد مقتضی ثبت شده توسط ارائه دهنده خدمات شروع پرداخت نباید 

لزوماً به تنهایی برای اثبات این مسئله کافی باشد که پرداخت کننده اجازه انجام تراکنش 

پرداخــت را داده یــا کالهبردارانه عمل کــرده یا عامدانه یــا با ســهل انگاری فاحش یک یا 

چند وظیفــه اش ذیل مــاده ۶۹ را انجام نــداده اســت. ارائه دهنده خدمــات پرداخت و در 
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موارد مقتضی ارائه دهنده خدمات شروع پرداخت باید مستندات متقنی ارائه دهند تا 

کالهبرداری یا سهل انگاری فاحش کاربر خدمات پرداخت را ثابت کنند.

ماده 73
 مسئولیت ارائه دهنده خدمات پرداخت در مورد 

تراکنش های پرداخت بدون اجازه

1. کشــورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند کــه در مورد تراکنش هــای پرداخت بدون 

اجازه، ارائه دهنده خدمات پرداخت پرداخت کننــده مبلغ تراکنش پرداخت بدون اجازه 

را بالفاصله و درهرصورت حداکثر تا پایان روز کاری بعد از اینکه خودش متوجه تراکنش 

شــد یا به اطالعش رســید، به پرداخت کننده برگرداند. البته وقتــی ارائه دهنده خدمات 

پرداخت پرداخت کننده برای مظنون شدن به کالهبرداری دالیل منطقی دارد و این دالیل 

را به صورت مکتوب به مرجع ملی مربوط اطالع می دهد، از این الزام مستثنی می شود. در 

موارد مقتضی، ارائه دهنده خدمات پرداخت پرداخت کننده باید حساب پرداختی را که 

به واسطه تراکنش پرداخت بدون اجازه مبلغی از آن کسر شده به حالتی برگرداند که انگار 

آن تراکنش اتفاق نیفتاده اســت. همچنین باید اطمینان حاصل کرد که تاریخ مفروض 

اضافه شدن مبلغ به حساب پرداخت پرداخت کننده دیرتر از تاریخی نباشد که مبلغ از 

حساب کسر شده است.

2. در مواردی که تراکنش پرداخت از طریق ارائه دهنده خدمات شــروع پرداخت شــروع 

شده، ارائه دهنده خدمات حساب پرداخت باید بالفاصله و درهرصورت حداکثر تا پایان 

روز کاری بعد مبلغ تراکنش پرداخت بدون اجازه را به پرداخت کننده برگرداند و در موارد 

مقتضی حســاب پرداخت را به حالتی برگرداند کــه انگار تراکنش پرداخت بــدون اجازه 

اتفاق نیفتاده است.

اگر ارائه دهنده خدمات شروع پرداخت نسبت به تراکنش پرداخت بدون اجازه مسئول 



باشد، باید با درخواست ارائه دهنده خدمات حســاب پرداخت، بالفاصله خسارت های 

این ارائه دهنده در نتیجه بازپرداخت به پرداخت کننده و از جمله مبلغ تراکنش پرداخت 

بدون اجازه را برای ارائه دهنده خدمات حساب پرداخت جبران کند. مطابق ماده )۱(۷۲، 

این مسئولیت باید برعهده ارائه دهنده خدمات شروع پرداخت باشد که باتوجه به حوزه 

اختیاراتش اثبات کند تراکنش پرداخت احراز هویت و به درستی ثبت شده و تحت تأثیر 

مشکل فنی یا نقص دیگری در خدمت پرداخت تحت اختیارش قرار نگرفته است.

3. باتوجه به قانون مربوط به قرارداد منعقدشده میان پرداخت کننده و ارائه دهنده خدمات 

پرداخت یــا در مــوارد مقتضی قــرارداد منعقدشــده میــان پرداخت کننــده و ارائه دهنده 

خدمات شروع پرداخت، می توان غرامت مالی بیشتری را هم تعیین کرد.

ماده 74
مسئولیت پرداخت کننده نسبت به تراکنش های پرداخت بدون اجازه

1. با تقلیل ماده ۷۳، پرداخت کننده ملزم به پذیرش خسارت های مربوط به تراکنش های 

پرداخت بدون اجازه تا حداکثر ۵۰ یورو می شــود. این خسارت ها باید نتیجه استفاده از 

ابزار پرداخت گمشده یا سرقتی یا اختالس از ابزار پرداخت باشند.

بند فرعی اول در موارد زیر نباید اعمال شود:

)الف( گم شدن، سرقت یا اختالس از ابزار پرداخت پیش از انجام تراکنش پرداخت 
برای پرداخت کننده قابل شناســایی نبوده باشــد، به جز زمانی که پرداخت کننده 

کالهبردارانه عمل کرده باشد؛
)ب( گم شــدن نتیجه کارها یا ترک فعل های کارمند، نماینده یا شعبه ارائه دهنده 
خدمات پرداخت یا نهادی بوده باشد که فعالیت ها به آن برون سپاری شده است.

اگر تراکنش پرداخت بدون اجازه ناشی از عمل کالهبردارانه پرداخت کننده یا عمل نکردن 

عامدانه یا با سهل انگاری فاحش پرداخت کننده به یک یا چند وظیفه تعیین شده در ماده 
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۶۹ باشد، پرداخت کننده باید همه خســارت های مربوط را بپذیرد. در این موارد حداکثر 

مبلغ اشاره شده در بند فرعی اول اعمال نمی شود.

در مواردی که پرداخت کننده نه کالهبردارانه عمل کرده و نه عامدانه به وظایف تعیین شده 

در ماده ۶۹ عمل نکرده، کشــورهای عضــو می توانند باتوجه به ماهیــت اطالعات کاربری 

شخصی و شرایط ویژه ای که ابزار پرداخت در آن گم یا دزدیده شده یا از آن اختالس شده، 

حداکثر خسارت اشاره شده در این بند را کاهش دهند.

2. در مــواردی کــه ارائه دهنــده خدمــات پرداخــت پرداخت کننــده احــراز هویــت کارآمد 

مشتریان را الزامی نکرده، پرداخت کننده نباید هیچ گونه خسارت مالی را متحمل شود، 

مگر اینکــه کالهبردارانــه عمل کرده باشــد. در مــواردی کــه دریافت کننده یــا ارائه دهنده 

خدمات پرداخت دریافت کننده احراز هویت کارآمد مشتریان را انجام نداده باشد، باید 

خسارت مالی ارائه دهنده خدمات پرداخت پرداخت کننده را جبران کند.

3. به جز وقتی که پرداخت کننده کالهبردارانه عمل کرده است، پرداخت کننده نباید بعد 

از گزارش دادن مطابق بخش )ب( ماده )۱(۶۹ متحمل پیامدهای مالی ناشی از استفاده از 

ابزار پرداختی شود که گم یا دزدیده شده یا از آن اختالس شده است.

اگر ارائه دهنده خدمات پرداخت مطابق الزام بخش )ج( ماده )۱(۷۰ همواره راه های مناسبی 

را برای گزارش ابزار پرداختــی که گم یا دزدیده شــده یا از آن اختالس شــده، فراهم نکرده 

باشد، به جز وقتی که پرداخت کننده کالهبردارانه عمل کرده است، پرداخت کننده نباید 

متحمل پیامدهای مالی ناشی از استفاده از این ابزار پرداخت شود.

ماده 75
 تراکنش های پرداختی که در آن ها مبلغ تراکنش از پیش معلوم نیست

1. در مواردی که تراکنش پرداخت توسط یا از طریق دریافت کننده در قالب تراکنش پرداخت 



مبتنی بر کارت شروع می شود و  در هنگام اعالم رضایت پرداخت کننده به انجام تراکنش 

پرداخت، مبلغ دقیق تراکنش معلوم نیست، ارائه دهنده خدمات پرداخت پرداخت کننده 

تنها زمانــی می توانــد منابــع مالــی حســاب پرداخــت پرداخت کننــده را مســدود کند که 

پرداخت کننده در مورد مبلغ دقیق منابع مالی مسدودشونده رضایت داده باشد.

2. ارائه دهنده خدمات پرداخــت پرداخت کننده باید بدون تأخیر بی مــورد بعد از دریافت 

اطالعات درباره مبلغ دقیق تراکنش پرداخــت و حداکثر بالفاصله بعد از دریافت دســتور 

پرداخت، منابع مالی مسدودشده در حساب پرداخت پرداخت کننده ذیل بند ۱ را آزاد کند.

ماده 76
  بازپس گیری تراکنش های پرداخت شروع شده 

توسط یا از طریق دریافت کننده

1. کشــورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که پرداخت کننده حق بازپس گیری منابع 

از ارائه دهنده خدمات پرداخت تراکنش پرداخت با اجازه ای را داشــته باشد که توسط یا از 

طریق دریافت کننده شروع و انجام شده است، به شرط اینکه هر دو شرط زیر برقرار باشند:

)الف( در اجازه پرداخت کننده مبلغ دقیق تراکنش پرداخت مشخص نشده باشد؛
)ب( مبلغ تراکنش پرداخت باتوجه به الگوی هزینه کرد قبلی، شرایط چارچوب قرارداد 
و شرایط مربوط به آن مورد بیشتر از مقداری باشد که به طور منطقی پرداخت کننده 

می تواند انتظار داشته باشد.

این پرداخت کننده است که باید در صورت درخواست ارائه دهنده خدمات پرداخت ثابت 

کند که این شرایط برقرارند.

بازپرداخت باید شامل تمام مبلغ تراکنش پرداخت بشود. تاریخ مفروض اضافه شدن مبلغ 

به حســاب پرداخت پرداخت کننده نباید دیرتر از تاریخی باشــد که مبلغ از حساب کسر 

شده است.
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کشورهای عضو باید بدون تعارض با بند ۳ اطمینان حاصل کنند که عالوه بر حق اشاره شده 

 ، )EU( No 260/2012در این بند، در مورد دایرکت دبیت های اشاره شده در ماده ۱ آیین نامه

پرداخت کننده در چارچوب زمانی تعیین شده در ماده ۷۷ این دستورالعمل حق بی قیدوشرط 

بازپس گیری داشته باشد.

2. بااین حــال در مــورد بخــش )ب( بند فرعــی اول بنــد ۱، اگر نرخ تبــادل مرجــع مورد توافق 

پرداخت کننده با ارائه دهنده خدمات پرداخت مطابق بخش )د( مــاده )۱(۴۵ و بخش )ب(  

)۳( ماده ۵۲ اعمال شده باشد، پرداخت کننده برای اثبات ادعایش نباید به دالیل مربوط به 

تبدیل ارز اتکا کند.

3. پرداخت کننده و ارائه دهنده خدمات پرداخت می توانند در چارچوب قرارداد توافق کنند 

که پرداخت کننده در موارد زیر حق بازپس گیری نداشته باشد:

)الف( پرداخت کننــده رضایت به انجام تراکنش پرداخت را به صورت مســتقیم به 
ارائه دهنده خدمات پرداخت داده باشد؛

)ب( در موارد مقتضی، ارائه دهنده خدمات پرداخت یا دریافت کننده اطالعات مربوط 
به تراکنش پرداخت آینده را دست کم ۴ هفته پیش از موعد مقرر به شیوه مورد توافق 

به پرداخت کننده ارائه داده یا در دسترس او گذاشته باشند.

4. در مــورد دایرکــت دبیت هــا در قالــب ارزهایــی به جــز یــورو، کشــورهای عضــو می تواننــد 

ارائه دهندگان خدمات پرداخت را ملزم به ارائه حقوق بازپس گیری مناسب تر مطابق طرح های 

دایرکت دبیتشان کنند، به شرط اینکه این طرح ها بیشتر به نفع پرداخت کننده باشند.

ماده 77
 درخواست های بازپس گیری برای تراکنش های پرداخت شروع شده 

توسط یا از طریق دریافت کننده

1. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که پرداخت کننده می تواند در مورد تراکنش 



پرداخت با اجازه ای که توسط یا از طریق دریافت کننده شروع شده، تا ۸ هفته بعد از تاریخ 

کسر منابع مالی از حساب درخواست بازپس گیری اشاره شده در ماده ۷۶ را بدهد.

2. ارائه دهنده خدمات پرداخت باید تا ۱۰ روز کاری بعد از دریافت درخواست بازپس گیری، 

یا تمــام مبلغ تراکنــش پرداخــت را برگرداند یــا توجیهی برای رد درخواســت ارائــه دهد و 

سازمان هایی را معرفی کند که پرداخت کننده می تواند در صورت نپذیرفتن دالیل، مطابق 

مواد ۹۹ تا ۱۰۲ مسئله را به آن ها ارجاع دهد.

حــق ارائه دهنــده خدمــات پرداخــت ذیــل بنــد فرعــی اول این بنــد بــرای رد درخواســت 

بازپس گیری نباید شامل حالتی شود که در بند فرعی چهارم ماده )۱(۷۶ مطرح شد.
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 فصل 3

اجرایتراکنشهایپرداخت



بخش 1:   دستورهای پرداخت و مبلغ انتقالی

ماده 78
دریافت دستورهای پرداخت

1. کشــورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که زمان دریافت همان زمانی است که 

ارائه دهنده خدمات پرداخت پرداخت کننده دستور پرداخت را دریافت کرده است.

پیش از دریافت دســتور پرداخت نباید مبلغی از حســاب پرداخت کننده کسر شود. 

اگر زمان دریافت دستور پرداخت، برای ارائه دهنده خدمات پرداخت پرداخت کننده 

روز کاری نباشد، باید فرض شود که دســتور پرداخت در روز کاری بعدی دریافت شده 

است.

 ارائه دهنده خدمــات پرداخت می توانــد زمانی را به عنــوان زمان توقــف تراکنش ها در 

نزدیکی پایان روز کاری تعیین کند که هر دســتور پرداختی در آن زمان دریافت شــود، 

باید فرض شود که روز کاری بعدی دریافت شده است.

2. اگر کاربــر خدمات پرداخت شــروع کننده دســتور پرداخــت و ارائه دهنــده خدمات 

پرداخت توافق کنند که اجرای دســتور پرداخت باید در روزی مشــخص یــا در انتهای 

دوره ای خــاص یــا در روزی شــروع شــود کــه پرداخت کننــده منابــع مالــی را در اختیار 

ارائه دهنده خدمات پرداخت قرار می دهد، زمان دریافت برای اهداف ماده ۸۳ روز مورد 

توافق در نظر گرفته می شود.

 اگر روز مورد توافق، برای ارائه دهنده خدمات پرداخت روز کاری نباشد، باید فرض شود 

که دستور پرداخت دریافت شده در روز کاری بعدی دریافت شده است.
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ماده 79
 رد دستورهای پرداخت

1. در مواردی که ارائه دهنده خدمات پرداخت اجرای دستور پرداخت یا شروع تراکنش پرداختی 

را رد می کند، باید رد، در صورت امکان، دالیل رد و رویه اصالح هرگونه اشتباه در راستی آزمایی که 

باعث رد درخواست شده است، به کاربر خدمات پرداخت اعالم شود، مگر اینکه سایر قوانین 

مربوط اتحادیه یا ملی این کار را ممنوع کرده باشند.

ارائه دهنده خدمات پرداخت باید این اطالعات را به شکل مورد توافق و در کوتاه ترین زمان ممکن 

و درهرصورت در چارچوب دوره های تعیین شده در ماده ۸۳ ارائه دهد یا در دسترس بگذارد.

چارچوب قرارداد می تواند شامل شرطی باشــد که ارائه دهنده خدمات پرداخت بر اساس آن 

بتواند برای رد دستور پرداخت کارمزدی منطقی دریافت کند، به شرط اینکه رد موجه باشد.

2. وقتی همه شــرایط چارچوب قرارداد رعایت شــده اند، صرف نظر از اینکه دســتور پرداخت 

توســط پرداخت کننده و از جمله از طریق ارائه دهنــده خدمات پرداخت یا توســط یا از طریق 

دریافت کننده شروع شده، ارائه دهنده خدمات حساب پرداخت پرداخت کننده نباید از اجرای 

دستور پرداخت تأییدشده امتناع کند، مگر اینکه سایر قوانین مربوط اتحادیه یا قوانین ملی 

این کار را ممنوع کرده باشند.

3. در مورد اهداف مواد ۸۳ و ۸۹، دستور پرداختی که اجرای آن رد شده، باید دریافت نشده در 

نظر گرفته شود.

ماده 80
 برگشت ناپذیری دستور پرداخت

1. کشورهای عضو باید مقرر کنند که کاربر خدمات پرداخت نباید بعد از دریافت دستور 



پرداخت از ســوی ارائه دهنده خدمات پرداخــت پرداخت کننده دســتور پرداخت را لغو 

کند، مگر اینکه در این ماده طور دیگری تعیین شده باشد.

2. وقتی تراکنش پرداخت توسط ارائه دهنده خدمات شروع پرداخت یا توسط یا از طریق 

دریافت کننده شروع شده باشد، پرداخت کننده نباید بعد از آنکه به ارائه دهنده خدمات 

شروع پرداخت رضایت داد که تراکنش پرداخت را شروع کند یا بعد از آنکه رضایت داد 

که تراکنش پرداخت برای دریافت کننده اجرا شود، دستور پرداخت را لغو کند.

3. بااین حــال در مــورد دایرکــت دبیــت و بــدون تعــارض بــا حقــوق بازپس گیــری، 

پرداخت کننــده می توانــد دســتور پرداخــت را حداکثر تــا انتهــای روز کاری پیــش از روز 

مورد توافق برای کسر منابع مالی لغو کند.

4. در حالت اشاره شده در ماده )۲(۷۸ کاربر خدمات پرداخت می تواند دستور پرداخت 

را حداکثر تا انتهای روز کاری پیش از روز مورد توافق لغو کند.

5. بعد از عبور از چارچوب زمانی تعیین شــده در بندهای ۱ تا ۴، دستور پرداخت را تنها 

زمانی می تــوان لغو کرد کــه کاربر خدمــات پرداخــت و ارائه دهندگان خدمــات پرداخت 

مربوط توافق کنند. در حالت اشاره شــده در بندهای ۲ و ۳ دریافت کننده نیز باید توافق 

کند. اگر در چارچوب قرارداد توافقی صورت گرفته باشد، ارائه دهنده خدمات پرداخت 

مربوط می تواند برای لغو دستور پرداخت هزینه ای دریافت کند.

ماده 81
مبالغ انتقالی و مبالغ دریافتی

1. کشــورهای عضو باید ارائه دهنده )ارائه دهندگان( خدمــات پرداخت پرداخت کننده، 

ارائه دهنــده )یــا ارائه دهنــدگان( خدمــات پرداخــت دریافت کننــده و واســطه های 

ارائه دهندگان خدمات پرداخت را بــه انتقال تمام مبلغ تراکنــش پرداخت و اجتناب از 

حقوق و وظایف  در مورد ارائه و استفاده از خدمات پرداخت          171



172         دستور العمل خدمات پرداخت 2

کسر هزینه ها از مبلغ انتقالی ملزم کنند.

2. بااین حــال دریافت کننــده و ارائه دهنده خدمات پرداخــت می توانند توافــق کنند که 

ارائه دهنــده خدمات پرداخــت مربوط پیــش از اضافــه کردن مبلــغ انتقالی به حســاب 

دریافت کننــده، هزینه هایــش را از آن کســر کنــد. در ایــن حالــت در اطالعاتــی کــه بــه 

دریافت کننده ارائه می شــود، مبلغ کامل تراکنــش پرداخت و هزینه هــای دریافتی باید 

به صورت مجزا اعالم شوند.

3. اگر هــر هزینه ای به جــز هزینه های اشاره شــده در بند ۲ از مبلغ انتقالی کســر شــود، 

ارائه دهنده خدمات پرداخت پرداخت کننده باید اطمینان حاصل کند که دریافت کننده 

تمام مبلغ تراکنش پرداخت شروع شــده از ســوی پرداخت کننده را دریافت می کند. در 

مواردی که تراکنش پرداخت توسط یا از طریق دریافت کننده شروع می شود، ارائه دهنده 

خدمات پرداخت دریافت کننده باید اطمینان حاصل کند که دریافت کننده تمام مبلغ 

تراکنش پرداخت را دریافت می کند.

بخش 2:  زمان اجرا و تاریخ مرجع ارزش زمانی

ماده 82
 دامنه

1. این قسمت شامل موارد زیر می شود:

)الف( تراکنش های پرداخت برحسب یورو؛
)ب( تراکنش های پرداخت داخلی در قالب ارز کشور عضو خارج از منطقه یورو؛

)ج( تراکنش های پرداخت شامل تنها یک تبدیل ارز بین یورو و ارز یک کشور عضو 



خارج از منطقه یورو، به شرط اینکه تبدیل ارز موردنیاز در کشور عضو مربوط خارج 
از منطقه یورو انجام شود و در مورد تراکنش های پرداخت فرامرزی، انتقال فرامرزی 

برحسب یورو انجام شود.

2. به جز ماده ۸۷ که طرف ها اختیاری در مورد آن ندارند، این قســمت شامل تراکنش های 

پرداختی می شود که در بند ۱ به آن ها اشاره نشده، مگر اینکه میان کاربر خدمات پرداخت و 

ارائه دهنده خدمات پرداخت توافق دیگری صورت گرفته باشد. بااین حال اگر کاربر خدمات 

پرداخت و ارائه دهنده خدمات پرداخت در مورد تراکنش های درون اتحادیه بر سر بازه زمانی 

طوالنی تری از بازه تعیین شده در ماده ۸۳ توافق کرده باشند، بازه طوالنی تر نباید بیشتر از 

۴ روز کاری بعد از زمان دریافت اشاره شده در ماده ۷۸ باشد.

ماده 83
 تراکنش های پرداخت به حساب پرداخت

1. کشــورهای عضو بایــد ارائه دهنــده خدمــات پرداخــت پرداخت کننــده را ملــزم کنند که 

اطمینان حاصل کند بعد از زمان دریافت اشاره شده در ماده ۷۸، مبلغ تراکنش پرداخت تا 

پایان روز کاری بعدی به حساب ارائه دهنده خدمات پرداخت دریافت کننده اضافه می شود. 

در مورد تراکنش های پرداختی که به صورت کاغذی شروع شده اند، این محدودیت زمانی را 

می توان یک روز کاری دیگر افزایش داد.

2. کشــورهای عضــو بایــد ارائه دهنــده خدمــات پرداخــت دریافت کننــده را ملــزم کنند که 

مطابق ماده ۸۷ مبلغ تراکنش پرداخت را بعد از دریافت منابع مالی در حســاب پرداخت 

دریافت کننده ثبت عملیاتی کنند و در دسترس قرار دهد.

3. کشــورهای عضو بایــد ارائه دهنــده خدمــات پرداخــت دریافت کننــده را ملــزم کنند که 

دســتور پرداخت شروع شــده توســط یا از طریق دریافت کننده را در چارچــوب زمانی مورد 

توافــق دریافت کننــده و ارائه دهنــده خدمــات پرداخت بــه ارائه دهنــده خدمــات پرداخت 
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پرداخت کننده منتقل کند و امکان تصفیه دایرکت دبیت را در موعد موردتوافق فراهم کند.

ماده 84
 حساب پرداخت نداشتن دریافت کننده نزد ارائه دهنده خدمات 

پرداخت

وقتی دریافت کننده نزد ارائه دهنده خدمات پرداخت حساب پرداخت ندارد، ارائه دهنده 

خدمات پرداختی که منابع مالی را برای دریافت کننده دریافت می کند باید منابع مالی را در 

چارچوب زمانی تعیین شده در ماده ۸۳ در دسترس دریافت کننده قرار دهد.

ماده 85
 پول نقد واریزی به حساب پرداخت

وقتی مصرف کننده ای پول نقدی را به حســاب پرداختی نزد ارائه دهنده خدمات پرداخت 

در قالب ارز آن حساب پرداخت واریز می کند، ارائه دهنده خدمات پرداخت باید اطمینان 

حاصل کند که این مبلغ بالفاصله بعد از دریافت منابع مالی در دسترس قرار می گیرد و ثبت 

عملیاتی می شود. وقتی کاربر خدمات پرداخت مصرف کننده نیست، مبلغ باید حداکثر تا 

روز کاری بعد از دریافت منابع مالی در دسترس قرار بگیرد و ثبت عملیاتی شود.

ماده 86
 تراکنش های پرداخت داخلی

کشورهای عضو می توانند حداکثر زمان اجرای تراکنش های پرداخت داخلی را کمتر از 

زمان مقرر در این قسمت تعیین کنند.



ماده 87
 ثبت عملیاتی و در دسترس قراردادن منابع مالی

1. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که تاریخ ثبت عملیاتی مبلغ اضافه شده 

به حساب پرداخت دریافت کننده دیرتر از روز کاری اضافه شدن مبلغ تراکنش پرداخت 

به حساب ارائه دهنده خدمات پرداخت دریافت کننده نیست.

2. وقتی ارائه دهنده خدمات پرداخت دریافت کننده:

)الف( تبدیل ارزی انجام نمی دهد؛
)ب( تبدیــل ارز را بین یورو و ارز یک کشــور عضو یــا بین ارزهای دو کشــور عضو 

انجام می دهد؛

باید اطمینان حاصل کند که مبلغ تراکنش پرداخت بالفاصله بعد از اضافه شدن مبلغ 

به حساب ارائه دهنده خدمات پرداخت دریافت کننده در دسترس دریافت کننده قرار 

می گیرد.  

وظیفه تعیین شده در این بند شامل پرداخت هایی با یک ارائه دهنده خدمات پرداخت 

هم می شود.

3. کشــورهای عضو بایــد اطمینــان حاصل کننــد کــه تاریخ کســر عملیاتی از حســاب 

پرداخــت پرداخت کننــده قبل تر از زمانی نیســت کــه در آن مبلغ تراکنــش پرداخت از 

حساب پرداخت کسر شده است.
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بخش 3:  مسئولیت 

ماده 88
 شناسه های منحصربه فرد نادرست

1. اگر دستور پرداختی مطابق شناسه منحصربه فرد اجرا شود، باید فرض شود که دستور 

پرداخت به درستی برای دریافت کننده مشخص شده توسط شناسه منحصربه فرد اجرا 

شده است.

2. اگر شناسه منحصربه فردی که کاربر خدمات پرداخت ارائه می دهد، نادرست باشد، 

ارائه دهنده خدمات پرداخت نباید به دلیل اجرا نکردن یا اجرای ناقص تراکنش پرداخت 

ذیل ماده ۸۹ مسئول شناخته شود.

3. بااین حــال ارائه دهنــده خدمــات پرداخــت پرداخت کننــده بایــد تالش هــای معقولی 

انجام دهد تا منابع مالی مربوط به تراکنش پرداخت را بازیابی کند. ارائه دهنده خدمات 

پرداخت دریافت کننده نیز باید با ارائه همه اطالعات مربوط به جمع آوری منابع مالی به 

این تالش ها کمک کند.

درصورتی که جمع آوری منابع مالی ذیل بند فرعی اول ممکن نباشد، ارائه دهنده خدمات 

پرداخت پرداخت کننده باید در صورت درخواست مکتوب پرداخت کننده، همه اطالعات 

در دسترس ارائه دهنده خدمات پرداخت پرداخت کننده و مربوط به پرداخت کننده را به 

پرداخت کننده ارائه دهد تــا پرداخت کننده بتواند ادعایی حقوقــی را برای بازیابی منابع 

مالی مطرح کند.

4. اگر در چارچوب قرارداد توافقی صورت بگیرد، ارائه دهنده خدمات پرداخت می تواند 

برای بازیابی منابع هزینه ای از کاربر خدمات پرداخت دریافت کند.



5. اگر کاربر خدمات پرداخت اطالعاتی عالوه بر اطالعات مشخص شده در بخش )الف( 

ماده )۱(۴۵ یا بخش )ب(  )۲( ماده ۵۲ ارائه دهــد، ارائه دهنده خدمات پرداخت باید فقط 

نسبت به اجرای تراکنش پرداخت مطابق شناسه منحصربه فرد ارائه شده توسط کاربر 

خدمات پرداخت مسئول باشد.

ماده 89
 مسئولیت ارائه دهندگان خدمات پرداخت نسبت به اجرانکردن، 

اجرای ناقص یا دیر تراکنش های پرداخت

1. وقتــی دســتور پرداخــت را مســتقیماً پرداخت کننده شــروع کــرده اســت، ارائه دهنده 

خدمات پرداخت پرداخت کننده باید بدون تعــارض با ماده ۷۱، مــاده )۲(۸۸ و )۳( و ماده 

۹۳، در مورد اجرای درســت تراکنش پرداخت نســبت به پرداخت کننده مسئول باشد، 

مگر اینکه بتواند به پرداخت کننــده و در موارد مربوط، به ارائه دهنــده خدمات پرداخت 

دریافت کننده ثابت کند که ارائه دهنده خدمات پرداخــت دریافت کننده مبلغ تراکنش 

پرداخــت را مطابق مــاده )۱(۸۳ دریافت کرده اســت. در ایــن حالــت ارائه دهنده خدمات 

پرداخــت دریافت کننــده بایــد در مــورد اجــرای درســت تراکنــش پرداخــت نســبت بــه 

دریافت کننده مسئول باشد.

وقتی ارائه دهنده خدمــات پرداخت پرداخت کننده ذیل بند فرعی اول مســئول اســت، 

باید بدون تأخیر بی مورد مبلغ تراکنش پرداخت اجرانشده یا ناقص را به پرداخت کننده 

برگردانــد و در مــوارد مقتضــی حســاب پرداختی کــه مبلغ از آن کســر شــده اســت را به 

وضعیتی برگرداند که اگر تراکنش پرداخت ناقص رخ نداده بود، حساب در آن وضعیت 

بود.

تاریخ اضافه شدن مبلغ به حساب پرداخت پرداخت کننده و ثبت عملیاتی آن نباید دیرتر 

از تاریخی باشد که مبلغ از حساب کسر شده است.
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وقتی ارائه دهنده خدمات پرداخت دریافت کننده ذیل بند فرعی اول مسئول است، باید 

بالفاصله مبلغ تراکنش پرداخت را در دسترس دریافت کننده قرار دهد و در موارد مقتضی 

مبلغ مربوط را به حساب پرداخت دریافت کننده اضافه کند.

تاریخ اضافه شدن مبلغ به حساب پرداخت دریافت کننده و ثبت عملیاتی آن نباید دیرتر 

از تاریخی باشد که اگر تراکنش مطابق ماده ۸۷ به درستی اجرا شده بود، مبلغ به حساب 

اضافه و ثبت عملیاتی شده بود.

وقتی تراکنش پرداخت دیر اجرا می شــود، ارائه دهنده خدمــات پرداخت دریافت کننده 

بایــد به محــض درخواســت ارائه دهنــده خدمــات پرداخــت پرداخت کننده بــه نیابت از 

پرداخت کننده، اطمینــان حاصل کند که تاریخ اضافه شــدن مبلغ به حســاب پرداخت 

دریافت کننده و ثبت عملیاتی آن دیرتر از تاریخی نیست که اگر تراکنش درست اجرا شده 

بود، مبلغ اضافه و ثبت عملیاتی می شد.

در مــورد تراکنش پرداخت اجرانشــده یا ناقصــی که دســتور پرداخــت را پرداخت کننده 

شروع کرده، ارائه دهنده خدمات پرداخت پرداخت کننده باید صرف نظر از مسئولیتش 

ذیل این بند، به درخواست پرداخت کننده بالفاصله تالش هایی را برای پیگیری تراکنش 

پرداخت انجام دهد و نتیجه را به اطالع پرداخت کننده برســاند. این کار نباید هزینه ای 

برای پرداخت کننده داشته باشد.

2. در مواردی که دستور پرداخت توسط یا از طریق دریافت کننده شروع شده، ارائه دهنده 

خدمات پرداخت دریافت کننده باید بدون تعارض با ماده ۷۱، ماده )۲(۸۸ و )۳( و ماده ۹۳، 

در مورد انتقال درست دستور پرداخت به ارائه دهنده خدمات پرداخت پرداخت کننده 

مطابق ماده )۳(۸۳ نســبت به دریافت کننده مســئول باشــد. وقتی ارائه دهنده خدمات 

پرداخت دریافت کننده ذیل این بند فرعی مسئول است، باید بالفاصله دستور پرداخت 

موردنظر را دوباره به ارائه دهنده خدمات پرداخت پرداخت کننده ارسال کند.

در مورد تأخیــر در انتقال دســتور پرداخــت، مبلغ بایــد در تاریخی به حســاب پرداخت 



دریافت کننده اضافــه و ثبت عملیاتی شــود که دیرتر از تاریخی نباشــد کــه اگر تراکنش 

درست اجرا شده بود، مبلغ اضافه و ثبت عملیاتی شده بود.

عالوه بر این ارائه دهنده خدمات پرداخــت دریافت کننده باید بدون تعــارض با ماده ۷۱، 

مــاده )۲(۸۸ و )۳( و مــاده ۹۳، در مورد مدیریــت تراکنش پرداخت مطابــق وظایفش ذیل 

ماده ۸۷، نســبت به دریافت کننده مســئول باشــد. وقتی ارائه دهنده خدمــات پرداخت 

دریافت کننده ذیل این بند فرعی مسئول است، باید اطمینان حاصل کند که بالفاصله 

بعد از اضافه شدن مبلغ به حســاب ارائه دهنده خدمات پرداخت دریافت کننده، مبلغ 

تراکنش پرداخت در دســترس دریافت کننده قرار می گیرد. این مبلــغ باید در تاریخی به 

حساب پرداخت دریافت کننده اضافه و ثبت عملیاتی شــود که دیرتر از تاریخی نباشد 

که اگر تراکنش درست اجرا شده بود، مبلغ به حساب اضافه و ثبت عملیاتی شده بود.

در مــورد تراکنــش پرداخــت اجرانشــده یــا ناقصــی کــه ارائه دهنــده خدمــات پرداخــت 

دریافت کننده ذیــل بندهــای فرعــی اول و دوم در مورد آن مســئول نیســت، ارائه دهنده 

خدمــات پرداخت پرداخت کننده باید نســبت به پرداخت کننده مســئول باشــد. وقتی 

ارائه دهنده خدمات پرداخت پرداخت کننده مسئول است، باید به شکل مناسب و بدون 

تأخیر بی مورد مبلغ تراکنش اجرانشده یا ناقص را به پرداخت کننده برگرداند و حساب 

پرداختی که مبلغ از آن کسر شده را به وضعیتی برگرداند که اگر تراکنش پرداخت ناقص 

انجام نشده بود، در آن وضعیت بود. تاریخ اضافه شدن مبلغ به حساب و ثبت عملیاتی 

آن نباید دیرتر از تاریخی باشد که مبلغ کسر شده است.

در مواردی که ارائه دهنده خدمــات پرداخت پرداخت کننده ثابت می کند که ارائه دهنده 

خدمات پرداخت دریافت کننده مبلغ تراکنش پرداخت را دریافت کرده، حتی اگر اجرای 

تراکنش پرداخت تأخیر داشته باشد، وظیفه ذیل بند فرعی چهارم نباید شامل ارائه دهنده 

خدمات پرداخــت پرداخت کننــده شــود. در این حالــت ارائه دهنــده خدمــات پرداخت 

دریافت کننده باید مبلغ را در تاریخی به حســاب پرداخت دریافت کننده اضافه و ثبت 

عملیاتی کند که دیرتر از تاریخی نباشــد که اگر تراکنش درست اجرا شــده بود، مبلغ به 
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حساب اضافه و ثبت عملیاتی شده بود.

در مورد تراکنش پرداخت اجرانشده یا ناقصی که دســتور پرداخت آن توسط یا از طریق 

دریافت کننده شروع شــده، ارائه دهنده خدمات پرداخت دریافت کننده باید صرف نظر 

از مســئولیتش ذیل این بند، به درخواســت پرداخت کننده بالفاصله تالش هایی را برای 

پیگیری تراکنش پرداخت انجام دهد و نتیجه را به اطالع دریافت کننده برساند. این کار 

نباید هزینه ای برای دریافت کننده داشته باشد.

3. عالوه بــر ایــن ارائه دهندگان خدمــات پرداخت بایــد در مــورد هزینه هایی کــه کاربران 

خدمات پرداخت در قبال آن ها مســئولیت دارند و بهره هایی که در نتیجه اجرانشدن یا 

اجرای ناقص و از جمله با تأخیر تراکنش پرداخت باید متحمل شوند، نسبت به کاربران 

مسئول باشند.

ماده 90
 مسئولیت در خدمات شروع پرداخت در مورد اجرا نکردن یا اجرای 

ناقص یا با تأخیر تراکنش های پرداخت

1. در مواردی که دســتور پرداخــت را پرداخت کننده از طریق ارائه دهنده خدمات شــروع 

پرداخت شروع می کند، ارائه دهنده خدمات حساب پرداخت باید بدون تعارض با ماده ۷۱ 

و ماده )۲(۸۸ و )۳(، مبلغ تراکنش پرداخت اجرانشده یا ناقص را به پرداخت کننده برگرداند 

و در موارد مقتضی حساب پرداختی که مبلغ از آن کسر شده را به وضعیتی برگرداند که 

اگر تراکنش پرداخت ناقص انجام نشده بود، در آن وضعیت بود.

این مسئولیت باید برعهده ارائه دهنده خدمات شروع پرداخت باشد که ثابت کند ارائه دهنده 

خدمات حساب پرداخت پرداخت کننده دستور پرداخت را مطابق ماده ۷۸ دریافت کرده و 

باتوجه به حوزه اختیاراتش تراکنش پرداخت احراز هویت و به درستی ثبت شده و تحت تأثیر 

مشکل فنی یا نقص دیگری در خدمت پرداخت تحت اختیارش قرار نگرفته است.



2. اگر ارائه دهنده خدمات شروع پرداخت در مورد اجرا نکردن یا اجرای ناقص یا با تأخیر 

تراکنش پرداخت مسئول باشد، باید با درخواست ارائه دهنده خدمات حساب پرداخت، 

بالفاصله خســارت ها و مبالغ پرداختی ارائه دهنده خدمات حساب پرداخت در نتیجه 

بازپرداخت به پرداخت کننده را برای این ارائه دهنده جبران کند.

ماده 91
 غرامت مالی اضافه

هرگونه غرامت مالی عالوه بر خســارت های مقرر در این قسمت را می توان مطابق قانون 

مربوط به قرارداد منعقدشده میان کاربر خدمات پرداخت و ارائه دهنده خدمات پرداخت 

تعیین کرد.

ماده 92
 حق رجوع

1. در مواردی که مسئولیت ارائه دهنده خدمات پرداخت ذیل مواد ۷۳ و ۸۹ را می توان 

بــه ارائه دهنــده خدمــات پرداخت دیگــر یــا واســطه ای نســبت داد، ایــن ارائه دهنده 

خدمــات پرداخت یــا واســطه بایــد هرگونــه خســارت و مبالــغ پرداختــی ارائه دهنده 

خدمات پرداخت اول ذیل مواد ۷۳ و ۸۹ را جبران کند. این مسئله باید شامل مواردی 

شــود که هرکدام از ارائه دهنــدگان خدمات پرداخــت از احراز هویت کارآمد مشــتری 

استفاده نکرده اند.

2. غرامت مالی عالوه بر خسارت های مقرر در این قسمت را می توان مطابق توافق های 

ارائه دهندگان خدمات پرداخت و / یا واسطه ها و قانون مربوط به توافق منعقدشده 

میان آن ها تعیین کرد.
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ماده 93
 شرایط غیرعادی و پیش بینی نشده

در صورت وقوع شرایط غیرعادی و پیش بینی نشده ای ورای کنترل هر طرف که با وجود همه 

تالش ها برای مقابله با آن، پیامدهایش اجتناب ناپذیر باشند یا وقتی ارائه دهنده خدمات 

پرداخت ملزم به انجام سایر وظایف قانونی تحت پوشش قوانین اتحادیه یا ملی است، 

هیچ مسئولیتی ذیل فصل ۲ یا ۳ برای این ارائه دهنده ایجاد نمی شود.



  فصل 4

حفاظتازداده
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ماده 94
 حفاظت از داده

1. وقتی برای پیشگیری، تحقیقات و شناســایی کالهبرداری در پرداخت ضروری باشد، 

کشــورهای عضو باید اجازه پردازش داده های شــخصی توسط سیســتم های پرداخت و 

ارائه دهندگان خدمات پرداخت را بدهند. ارائه اطالعات به افراد درباره پردازش داده های 

شخصی و پردازش این داده های شخصی و هرگونه پردازش داده های شخصی برای اهداف 

این دستورالعمل باید مطابق دستورالعمل EC/95/46، قوانین ملی هم ارز دستورالعمل 

EC/95/46 و آیین نامه EC( No 45/2001( انجام شود.

۲. ارائه دهندگان خدمات پرداخت باید با رضایت مشهود کاربر خدمات پرداخت فقط 

به داده های شــخصی ضروری برای ارائه خدمات پرداختشــان دسترســی یابند، آن ها را 

پردازش و نگهداری کنند.



  فصل 5

ریسکهایعملیاتی
وامنیتیواحرازهویت
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ماده 95
 مدیریت ریسک های عملیاتی و امنیتی

1. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که ارائه دهندگان خدمات پرداخت چارچوبی 

را با تمهیدات کاهش آثار حوادث و ســازوکارهای کنترلی تعبیه می کنند تا ریســک های 

عملیاتی و امنیتی مربوط به خدمات پرداختشان را مدیریت کنند. ارائه دهندگان خدمات 

پرداخت در بخشــی از این چارچوب باید رویه های مدیریت حادثه مؤثــر را از جمله برای 

شناسایی و طبقه بندی حوادث عملیاتی و امنیتی ایجاد و حفظ کنند.

2. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که ارائه دهندگان خدمات پرداخت به صورت 

ساالنه یا مطابق الزام مرجع ذی صالح، در بازه های زمانی کوتاه تر، ارزیابی به روز و جامعی از 

ریسک های عملیاتی و امنیتی مربوط به خدمات پرداختشان و کفایت تمهیدات کاهش 

آثار حوادث و سازوکارهای کنترلی پیاده سازی شده در پاسخ به این ریسک ها را به مرجع 

ذی صالح ارائه می دهند.

3. مرجع بانکداری اروپا باید تا ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۷، در همکاری نزدیک با بانک مرکزی اروپا و 

بعد از مشورت با همه ذی نفعان مربوط، از جمله فعاالن بازار خدمات پرداخت و بازتاب 

همه منافع درگیر راهنماهایی را مطابق ماده ۱۶ آیین نامه EU( No 1093/2010( در زمینه 

تعبیه، پیاده ســازی و نظارت بر تمهیــدات امنیتی و در مــوارد مربــوط، فرایندهای صدور 

گواهی منتشر کند.

مرجع بانکداری اروپا باید با همکاری نزدیک با بانک مرکزی اروپا راهنماهای اشاره شــده 

در بند فرعی اول را به صورت منظم و درهرصورت دست کم هر ۲ سال یک بار بازبینی کند.

4. مرجع بانکداری اروپا باتوجه به تجربه کسب شده در کاربرد راهنماهای اشاره شده در 

بند ۳ باید در صورت درخواست کمیسیون، پیش نویس استانداردهای فنی رگوالتوری را 

در مورد معیارها و شرایط تعبیه و پیاده سازی تمهیدات امنیتی تدوین کند.



این اختیار به کمیسیون تفویض می شــود که اســتانداردهای فنی رگوالتوری اشاره شده 

در اولین بند فرعی را مطابق مواد ۱۰ تا ۱۴ آیین نامه EU( No 1093/2010( تصویب کند.

5. مرجع بانکداری اروپــا باید همکاری میــان مراجع ذی صالح و بیــن مراجع ذی صالح و 

را از 
 ۱
بانک مرکزی و در موارد مقتضی، »آژانس امنیت شــبکه و اطالعات اتحادیه اروپا«

جمله در زمینه اشتراک گذاری اطالعات در حوزه ریسک های عملیاتی و امنیتی مربوط 

به خدمات پرداخت ترویج کند.

ماده 96
 گزارش حادثه

1. ارائه دهندگان خدمات پرداخت در صورت وقوع حادثه عملیاتی یا امنیتی بزرگ باید این 

مسئله را بدون تأخیر بی مورد به مرجع ذی صالح کشور عضو مبدأ اطالع دهند.

وقتی حادثه روی منافع مالــی کاربران خدمــات پرداخت تأثیر می گذارد یا ممکن اســت 

بگذارد، ارائه دهنده خدمات پرداخت باید بدون تأخیر بی مورد حادثه و همه اقدام هایی 

را به کاربران خدمات پرداخت اطالع بدهد که کاربران می توانند برای کاهش آثار مخرب 

آن حادثه انجام دهند.

2. مرجع ذی صالح کشور عضو مبدأ پس از دریافت گزارش اشاره شده در بند ۱ باید بدون 

تأخیر بی مورد جزئیات مهم حادثه را به مرجع بانکداری اروپا و بانک مرکزی اروپا اطالع 

دهد. این مرجع ذی صــالح باید بعد از ارزیابی موضوعیت و اهمیــت حادثه برای مراجع 

مربوط این کشور عضو، موضوع را به آن ها اطالع بدهد.

مرجع بانکداری اروپا و بانک مرکزی اروپا در همکاری با مرجع ذی صالح کشور عضو مبدأ 

باید موضوعیت اهمیت حادثه برای ســایر مراجع اتحادیه و مراجع ملی را بررسی کنند و 

1.  European Union Agency for Network and Information Security
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موضوع را به آن ها اطالع بدهند. بانک مرکزی اروپا باید در مورد مسائل مربوط به سیستم 

پرداخت به اعضای سیستم اروپایی بانک های مرکزی اطالع بدهد.

مراجع ذی صالح باید بر مبنای این اطالع رسانی، در موارد مقتضی همه اقدام های ضروری 

را انجام دهند تا امنیت بی وقفه سیستم مالی را حفظ کنند.

3. مرجع بانکداری اروپا باید تا ۱۳ ژانویه ۲۰۱۸، در همکاری نزدیک با بانک مرکزی اروپا و بعد 

از مشورت با همه ذی نفعان مربوط، از جمله فعاالن بازار خدمات پرداخت و بازتاب همه 

منافع درگیر راهنماهایی را مطابق ماده ۱۶ آیین نامه EU( No 1093/2010( و با مخاطبان 

زیر منتشر کند:

)الف( ارائه دهندگان خدمات پرداخت در مورد طبقه بندی حوادث بزرگ اشاره شده 
در بنــد ۱ و محتوا، شــکل از جملــه قالب هــای اطالع رســانی اســتاندارد و رویه های 

اطالع رسانی این حوادث؛
)ب( مراجع ذی صــالح در مــورد معیارهای ارزیابــی موضوعیت حادثــه و جزئیات 
گزارش های حادثه ای که قرار است با سایر مراجع داخلی به اشتراک گذاشته شوند.

4. مرجع بانکداری اروپا باید با همکاری نزدیک با بانک مرکزی اروپا راهنماهای اشاره شده 

در بند ۳ را به صورت منظم و درهرصورت دست کم هر ۲ سال یک بار بازبینی کند.

5. مرجع بانکداری اروپا هنگام بازبینی راهنماهای اشاره شده در بند ۳ باید به استانداردها 

و / یــا مشــخصاتی توجه کنــد که آژانــس امنیــت شــبکه و اطالعــات اتحادیه اروپــا برای 

بخش هایی تدوین و منتشــر کرده که فعالیت هایی به جز ارائه خدمات پرداخت را دنبال 

می کنند.

6. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که ارائه دهندگان خدمات پرداخت دست کم 

به صورت ســاالنه داده های آماری کالهبرداری در روش های مختلف پرداخت را به مراجع 

ذی صالحشان ارائه می دهند. این مراجع ذی صالح باید این داده ها را به صورت تجمیعی 

به مرجع بانکداری اروپا و بانک مرکزی اروپا ارائه دهند.



ماده 97
 احراز هویت

1. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که وقتی پرداخت کننده کارهای زیر را انجام 

می دهد، ارائه دهنده خدمات پرداخت از احراز هویت کارآمد مشتری بهره می برد:

)الف( به صورت آنالین به حساب پرداختش دسترسی پیدا می کند؛
)ب( تراکنش پرداخت الکترونیکی را شروع می کند؛

)ج( کاری را از طریــق کانــال از راه دوری انجــام می دهــد کــه ممکــن اســت ریســک 
کالهبرداری در پرداخت یا سوءاستفاده های دیگری را در برداشته باشد.

2. کشورهای عضو در مورد شروع تراکنش های پرداخت الکترونیکی اشاره شده در بخش 

)ب( بند ۱ باید اطمینان حاصل کنند که ارائه دهندگان خدمات پرداخت در مورد تراکنش های 

پرداخــت از راه دور الکترونیکی از احــراز هویت کارآمدی بهره می برند که شــامل عناصری 

می شود که به صورت پویا بین تراکنش با مبلغ و دریافت کننده ای خاص ارتباط برقرار می کند.

3. کشــورهای عضو در مورد بنــد ۱ باید اطمینان حاصــل کنند که ارائه دهنــدگان خدمات 

پرداخت تمهیدات امنیتی کافی را تعبیه کرده اند تا از محرمانگی و درستی اطالعات کاربری 

شخصی کاربران خدمات پرداخت حفاظت کنند.

4. بندهای ۲ و ۳ همچنین باید وقتی اعمال شوند که پرداخت از طریق ارائه دهنده خدمات 

شروع پرداخت شروع می شود. بندهای ۱ و ۳ همچنین باید وقتی اعمال شوند که اطالعات 

از طریق ارائه دهنده خدمات اطالعات حساب درخواست می شود.

5. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که ارائه دهنده خدمات حساب پرداخت به 

ارائه دهنده خدمات شروع پرداخت و ارائه دهنده خدمات اطالعات حساب امکان استفاده 

از رویه های احراز هویتی را می دهد که ارائه دهنده خدمات حساب پرداخت مطابق بندهای ۱ 

و ۳ و وقتی ارائه دهنده خدمات شروع پرداخت دخیل است، مطابق بندهای ۱، ۲ و ۳ به کاربر 

خدمات پرداخت ارائه می دهد.
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ماده 98
 استانداردهای فنی رگوالتوری در مورد احراز هویت و ارتباطات

1. مرجــع بانکداری اروپا بایــد در همکاری نزدیک بــا بانک مرکزی اروپا و بعد از مشــورت 

با همه ذی نفعــان مربــوط، از جمله فعاالن بــازار خدمــات پرداخت و بازتــاب همه منافع 

درگیر، پیش نویس اســتانداردهای فنی رگوالتوری را با مخاطب قــراردادن ارائه دهندگان 

 خدمــات پرداخــت تعیین شــده در مــاده )۱(۱ ایــن دســتورالعمل و مطابــق آیین نامــه 

 EU( No 1093/2010(تدوین کند و در آن موارد زیر را مشخص کند:

)الف( الزامات احراز هویت کارآمد مشتری اشاره شده در ماده )۱(۹۷ و )۲(؛
)ب( معافیت ها از اعمال ماده )۱(۹۷، )۲( و )۳( بر اساس معیارهای تعیین شده در 

بند ۳ این ماده؛
)ج( الزاماتی که تمهیــدات امنیتی باید مطابق ماده )۳(۹۷ با آن ها تطبیق داشــته 
باشــند تــا از محرمانگــی و درســتی اطالعات کاربــری شــخصی کاربــران خدمات 

پرداخت حفاظت شود؛
)د( الزامات استانداردهای باز مشترک و امن ارتباطی برای اهداف شناسایی، احراز 
هویت، اطالع رســانی و اطالعــات و همچنین پیاده ســازی تمهیــدات امنیتی بین 
ارائه دهندگان خدمات حساب پرداخت، ارائه دهندگان خدمات شروع پرداخت، 
ارائه دهندگان خدمات اطالعات حســاب، پرداخت کنندگان، دریافت کنندگان و 

سایر ارائه دهندگان خدمات پرداخت.

2. مرجع بانکداری اروپا باید پیش نویس استانداردهای فنی رگوالتوری اشاره شده در بند 

۱ را تدوین کند تا به این اهداف دست یابد:

)الف( ســطح مناســبی از امنیت برای کاربــران خدمات پرداخــت و ارائه دهندگان 
خدمات پرداخت از طریق پذیرش الزامات مؤثر و مبتنی بر ریسک تأمین شود؛

)ب( امنیت منابع مالی و داده های شخصی کاربران خدمات پرداخت تأمین شود؛
)ج( قابت منصفانه میان همه ارائه دهندگان خدمات پرداخت تأمین و حفظ شود؛



)د( بی طرفی قانونی نسبت به فناوری ها و مدل های کسب وکار تأمین شود؛
)ه( امکان توسعه روش های پرداخت کاربرپسند، دسترســی پذیر و نوآور فراهم 

شود.

3. معافیت های اشاره شده در بخش )ب( بند ۱ باید مبتنی بر معیارهای زیر باشند:

)الف( میزان ریسک خدمت ارائه شده؛
)ب( مبلغ، تکرار تراکنش یا هر دو؛

)ج( کانال پرداخت مورداستفاده برای اجرای تراکنش.

4. مرجع بانکداری اروپا باید پیش نویس اســتانداردهای فنی رگوالتوری اشاره شده در 

بند ۱ را تا ۱۳ ژانویه ۲۰۱۷ به کمیسیون ارائه دهد.

این اختیار به کمیسیون تفویض می شود که این استانداردهای فنی رگوالتوری را مطابق 

مواد ۱۰ تا ۱۴ آیین نامه  EU( No 1093/2010(تصویب کند.

  )EU( No 1093/20105. مرجــع بانکــداری اروپــا بایــد مطابــق مــاده ۱۰ آیین نامــه

اســتانداردهای فنــی رگوالتــوری را به صــورت منظــم بازبینــی کنــد و در مــوارد مقتضی 

باتوجه به نوآوری ها و تحوالت فناورانه و مسائل دیگر به روز کند.
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  فصل 6

رویههایحلاختالفجایگزین
برایحلوفصلاختالفها



بخش 1:  رویه های شکایت

ماده 99
 شکایت ها

1. کشــورهای عضو باید اطمینان حاصل کننــد که رویه هایی برقرار اســت که بــه کاربران 

خدمات پرداخت و ســایر طرف های ذی نفع، از جمله انجمن هــای مصرف کنندگان، این 

امکان را می دهند که در مورد تخلف های مورد ادعای ارائه دهندگان خدمات پرداخت از 

این دستورالعمل به مراجع ذی صالح شکایت کنند.

2. در موارد مقتضی و بدون تعارض با حق پیگیری در دادگاه مطابق آیین دادرســی ملی، 

مراجع ذی صالح باید در پاسخ به شاکی وجود رویه های حل اختالف جایگزین ایجادشده 

مطابق ماده ۱۰۲ را به او اعالم کنند.

ماده 100
 مراجع ذی صالح

1. کشــورهای عضــو بایــد مراجــع ذی صالحــی را بــرای اطمینــان از تطبیــق مؤثــر بــا ایــن 

دستورالعمل و نظارت بر این موضوع تعیین کنند. این مراجع ذی صالح باید برای اطمینان 

از تطبیق با این دستورالعمل همه اقدام های مناسب را انجام دهند.

این مراجع باید یکی از موارد زیر باشند:

)الف( مراجع ذی صالح در دایره تعریف ماده )۲(۴ آیین نامه No 1093/2010 )EU(؛
)ب( سازمان هایی که قانون ملی یا مراجع عمومی دارای اختیار قانونی در این زمینه 
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آن ها را به رسمیت شناخته اند.

این مراجع ذی صالح نباید ارائه دهنده خدمات پرداخت باشند. البته بانک های مرکزی 

ملی از این موضوع مستثنی هستند.

2. مراجــع اشاره شــده در بند ۱ بایــد همه اختیــارات و منابــع کافــی موردنیاز بــرای انجام 

وظایفشان را داشته باشــند. وقتی بیش از یک مرجع ذی صالح در مورد تأمین و نظارت 

بر تطبیق مؤثر با این دســتورالعمل اختیار داشته باشد، کشــورهای عضو باید اطمینان 

حاصل کنند که این مراجع همکاری نزدیکی با هم دارند تا وظایف مربوط به خودشان را 

به شکل مؤثر ایفا کنند.

3. مراجع ذی صــالح بایــد از اختیاراتشــان مطابق قانــون ملــی و از یکــی از روش های زیر 

استفاده کنند:

)الف( به صورت مستقیم ذیل قدرت خودشان یا ذیل نظارت مراجع قضایی؛
)ب( با دادخواســت به دادگاه هایی که برای صدور حکم الزم مرجعیت دارند و در 
موارد مقتضی اگر دادخواست برای صدور حکم الزم موفق نباشد، با درخواست 

تجدیدنظر.

4. در صــورت تخلف یــا ظن تخلف از شــرایط قوانیــن ملی هــم ارز باب هــای ۳ و ۴ مراجع 

ذی صالح اشاره شده در بند ۱ این ماده باید مراجع ذی صالح کشور عضو مبدأ ارائه دهنده 

خدمات پرداخت باشــند، به جــز در مواردی که نمایندگان و شــعبه ها ذیــل حق فعالیت 

تجاری عمل می کنند که در این موارد مراجع ذی صالح باید مراجع ذی صالح کشور عضو 

میزبان باشند.

5. کشورهای عضو باید در کوتاه ترین زمان ممکن و درهرصورت تا ۱۳ ژانویه ۲۰۱۸، مراجع 

ذی صالح برگزیده اشاره شده در بند ۱ را به کمیسیون اطالع بدهند. کشورهای عضو باید 

هرگونه تقسیم وظایف این مراجع را به کمیســیون اطالع بدهند. همچنین باید هرگونه 

تغییر بعدی مربوط به انتخاب این مراجع و صالحیت هایشان را بالفاصله به کمیسیون 



اطالع بدهند.

6. مرجع بانکداری اروپا باید بعد از مشورت با بانک مرکزی اروپا مطابق ماده ۱۶ آیین نامه 

EU( No 1093/2010( راهنماهایــی را در مــورد رویه هــای شــکایت بــا مخاطــب مراجع 

ذی صالح منتشر کنند. مراجع ذی صالح باید این راهنماها را مدنظر قرار دهند تا از تطبیق 

با بند ۱ این ماده اطمینان حاصل کنند. این راهنماها باید تا ۱۳ ژانویه ۲۰۱۸ منتشر شوند 

و به صورت منظم به روز شوند.

بخش 2: رویه های حل اختالف جایگزین و جریمه ها

ماده 101
 حل اختالف

1. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که ارائه دهندگان خدمات پرداخت رویه های 

حل شکایت کافی و مؤثری را برای حل وفصل شکایت های کاربران خدمات پرداخت در مورد 

حقوق و وظایف ناشی از باب های ۳ و ۴ این دستورالعمل در نظر گرفته اند و اجرایی می کنند. 

کشورهای عضو همچنین باید بر عملکرد این ارائه دهندگان در این زمینه نظارت کنند.

این رویه ها باید در همه کشــورهای عضوی اجرا شــوند کــه ارائه دهنــده در آن ها خدمات 

پرداخــت ارائه می دهــد و باید به زبان رســمی کشــور عضــو مربوط یــا به زبــان دیگری در 

دسترس باشند که ارائه دهنده خدمات پرداخت و کاربر خدمات پرداخت توافق کرده اند.

2. کشورهای عضو باید مقرر کنند که ارائه دهندگان خدمات پرداخت از هر تالش ممکنی 

دریغ نکنند تا روی کاغذ یا در صورت توافق ارائه دهنده خدمات پرداخت و کاربر خدمات 
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پرداخــت، در قالب ابزار بــادوام دیگری به شــکایت های کاربران خدمات پرداخت پاســخ 

بدهند. این پاسخ باید به همه نکات مطرح شده رسیدگی کند و در چارچوب زمانی مناسب 

و حداکثر تا ۱۵ روز کاری بعد از دریافت شکایت ارائه شود. در موقعیت های استثنائی که 

ارائه دهنده خدمات پرداخت به دالیلی خارج از کنترلش نمی تواند تا ۱۵ روز کاری پاســخ 

بدهد، باید ملزم به ارســال پاســخی در مورد دیرکرد باشــد که به روشــنی دالیل تأخیر در 

پاسخگویی به شکایت را تشــریح کند و مشــخص کند که کاربر خدمات پرداخت تا چه 

زمانی پاسخ نهایی را دریافت خواهد کرد. درهرصورت مهلت دریافت پاسخ نهایی نباید 

بیشتر از ۳۵ روز کاری باشد.

کشورهای عضو می توانند قوانینی را در مورد رویه های حل اختالف تصویب یا حفظ کنند 

که بیشتر از قواعد مورد اشاره در بند فرعی اول به نفع کاربر خدمات پرداخت باشند. در 

چنین مواردی آن قوانین باید اعمال شوند.

3. ارائه دهنــده خدمات پرداخت باید دســت کم درباره یک نهاد حــل اختالف جایگزین 

به کاربر خدمات پرداخت اطالع بدهد که صالحیت رسیدگی به اختالف های مربوط به 

حقوق و وظایف ناشی از باب های ۳ و ۴ را داشته باشد.

4. اطالعــات مورد اشــاره در بند ۳ باید به صورت شــفاف، جامع و با دسترســی آســان در 

وب سایت ارائه دهنده خدمات پرداخت، در صورت وجود، در شعبه و در شرایط و ضوابط 

کلی قرارداد میان ارائه دهنده خدمات پرداخت و کاربر خدمات پرداخت ارائه شــود. این 

اطالعات باید نشان دهند که چطور می توان درباره نهاد حل اختالف جایگزین و شرایط 

استفاده از آن اطالعات بیشتری کسب کرد.

ماده 102
رویه های حل اختالف جایگزین

1. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که رویه های حل اختالف جایگزین کافی، 



مســتقل، بی طرفانه، شــفاف و مؤثری برای حل وفصل اختالف ها میــان کاربران خدمات 

پرداخت و ارائه دهندگان خدمات پرداخت در زمینه حقوق و وظایف ناشی از باب های ۳ و ۴ 

این دستورالعمل ایجاد شده اند که طبق قوانین مربوط ملی و اتحادیه مطابق دستورالعمل 

عمل می کنند و در موارد مقتضی از 
 ۱
EU/2013/11 پارلمان اروپا و شــورای اتحادیه اروپا

سازمان های ذی صالح موجود استفاده می کنند. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل 

کنند که رویه های حل اختالف جایگزین شامل ارائه دهندگان خدمات پرداخت می شوند 

و در ضمن فعالیت های نمایندگان منصوب را هم پوشش می دهند.

2. کشورهای عضو باید ســازمان های اشاره شــده در بند ۱ این ماده را به همکاری مؤثر در 

زمینه حل اختالف های فرامــرزی مربوط به حقوق و وظایف ناشــی از باب های ۳ و ۴ ملزم 

کنند.

ماده 103
 جریمه ها

1. کشورهای عضو باید قوانینی را در مورد جریمه های مربوط به تخلف از قوانین ملی هم ارز 

این دستورالعمل وضع کنند و همه اقدام های ضروری را انجام دهند تا اطمینان حاصل 

کنند که این قوانین اجرا می شوند. این جریمه ها باید مؤثر، متناسب و بازدارنده باشند.

2. کشورهای عضو باید به مراجع ذی صالحشــان اجازه بدهند که هرگونه جریمه اداری 

وضع شده برای تخلف از قوانین تصویب شــده در پی این دســتورالعمل را به عموم مردم 

اعالم کنند، مگر اینکه اعالم این موضوع بازارهای مالی را در معرض خطر جدی قرار دهد 

یا آسیب نامتناسبی به طرف های دخیل بزند.

۱.  دستورالعمل EU/2013/11 پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۱ مه ۲۰۱۳ در مورد حل اختالف جایگزین برای شکایت های 
مصرف کنندگان و اصالحیه آیین نامه EC( No 2006/2004( و دستورالعملEC/2009/22  )دستورالعمل حل اختالف جایگزین 

.)OJ L 165, 18.6.2013, p. 63( )مصرف کننده
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قوانینتفویضی
واستانداردهایفنیرگوالتوری



ماده 104
 قوانین تفویضی

این اختیار باید به کمیسیون داده شود که قوانین تفویضی را مطابق ماده ۱۰۵ درباره موارد 

زیر تصویب کند:

 )الف( تطبیق ارجــاع به توصیه نامــه EC/2003/361 در بخــش )۳۶( ماده ۴ این 
دستورالعمل در مواردی که این توصیه نامه اصالح شده است؛

)ب( به روزرسانی مقادیر مشخص شده در ماده )۱(۳۲ و ماده )۱(۷۴ به منظور اعمال 
آثار تورم.

ماده 105
استفاده از تفویض

1. اختیار تصویب قوانین تفویضی منوط به شرایط تعیین شده در این ماده به کمیسیون 

داده می شود.

2. اختیار تصویب قوانین تفویضی اشاره شده در ماده ۱۰۴ باید از ۱۲ ژانویه ۲۰۱۶ برای مدت 

زمان نامعلومی به کمیسیون داده شود.

3. پارلمان اروپا یا شورای اتحادیه اروپا در هر زمانی می توانند تفویض اختیار اشاره شده 

در ماده ۱۰۴ را لغو کنند. حکم لغو باید به معنی پایان تفویض اختیار مشخص شده در آن 

حکم باشد. این حکم باید از روز بعد از انتشار حکم در ژورنال رسمی اتحادیه اروپا یا تاریخ 

دیرتر اعالم شده در حکم اجرایی شود. این حکم نباید روی اعتبار قوانین تفویضی ای تأثیر 

بگذارد که پیش تر اجرا شده اند.

4. کمیســیون باید به محض تصویب قانون تفویضی هم زمــان به پارلمان اروپا و شــورای 

اتحادیه اروپا اطالع بدهد.
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۵. قانون تفویضی تصویب شده بر اساس ماده ۱۰۴ تنها زمانی باید اجرایی شود که پارلمان 

اروپا و شــورای اتحادیه اروپا در یــک دوره ۳ماهه بعد از اعــالم آن قانون به پارلمــان اروپا و 

شورای اتحادیه اروپا اعتراضی نکنند یا پیش از اتمام این دوره به کمیسیون اطالع بدهند 

که اعتراضی نخواهند داشــت. پارلمان اروپا یا شــورای اتحادیه اروپــا می توانند به ابتکار 

خودشان این دوره را ۳ ماه افزایش دهند.

ماده 106
 وظیفه اطالع رسانی حقوق مصرف کنندگان به آن ها

1. کمیسیون باید تا ۱۳ ژانویه ۲۰۱۸ بروشور الکترونیکی کاربرپسندی را تهیه کند که حقوق 

مصرف کنندگان ذیل این دستورالعمل و قوانین مرتبط اتحادیه را به صورت روشن، ساده 

و قابل درک فهرست کرده باشد.

2. کمیسیون باید انتشار بروشور اشاره شده در بند ۱ را به کشورهای عضو، اتحادیه های 

ارائه دهندگان خدمات پرداخت اروپا و انجمن های مصرف کنندگان اروپا اطالع بدهد.

کمیســیون، مرجع بانکداری اروپا و مراجع ذی صالح باید هرکدام اطمینان حاصل کنند 

که این بروشور در وب سایت هایشان به آسانی در دسترس است.

3. ارائه دهندگان خدمات پرداخت باید اطمینان حاصل کنند که این بروشور به آسانی در 

وب سایت هایشان )اگر وجود داشته باشند( و روی کاغذ در شعبه ها و نمایندگانشان و در 

نهادهایی در دسترس اند که فعالیت ها به آن ها برون سپاری شده اند.

4. ارائه دهندگان خدمات پرداخت نباید برای در دسترس قراردادن اطالعات ذیل این ماده 

از مشتریانشان هزینه ای دریافت کنند.

5. در مورد افراد معلول، شرایط این ماده باید با استفاده از راه های جایگزین مناسبی اجرا 

شود تا دسترسی به این اطالعات در قالب مناسب را ممکن می کنند.
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ماده 107
 هماهنگی کامل

1. مادامی که این دســتورالعمل حاوی شــرایط هماهنگ اســت، کشــورهای عضو بدون 

تعارض با ماده ۲، ماده )۳(۸، ماده ۳۲، ماده )۲(۳۸، ماده )۲(۴۲، ماده )۶(۵۵، ماده )۳(۵۷، 

ماده )۳(۵۸، ماده )۲(۶۱ و )۳(، ماده )۵(۶۲، ماده )۲(۶۳ و )۳(، بند فرعی دوم ماده )۱(۷۴ و 

ماده ۸۶، نباید شرایطی را به جز شرایط تعیین شده در این دستورالعمل حفظ یا تصویب 

کنند.

2. وقتی کشــور عضــوی از هرکــدام از گزینه هــای اشاره شــده در بند ۱ اســتفاده می کند، 

باید این موضوع و هرگونه تغییر بعدی را به کمیســیون اطالع دهد. کمیسیون باید این 

اطالعات را در وب سایت یا ابزار در دسترس دیگری در اختیار عموم مردم بگذارد.

3. کشــورهای عضو باید اطمینان حاصــل کنند که به جز در مواردی که به روشــنی مقرر 

شده، ارائه دهندگان خدمات پرداخت به زیان کاربران از شــرایط قوانین ملی هم ارز این 

دستورالعمل منحرف نمی شوند.

بااین حــال ارائه دهنــدگان خدمــات پرداخــت می تواننــد تصمیــم بگیرنــد کــه شــرایط 

مطلوب تری را برای کاربران فراهم کنند.

ماده 108
بند بازبینی

کمیسیون باید تا ۱۳ ژانویه ۲۰۲۱ گزارشی در مورد اجرا و آثار این دستورالعمل و به ویژه 

مسائل زیر را به پارلمان اروپا، شورای اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و کمیته اقتصادی 

و اجتماعی اروپا ارائه دهد:

)الف( تناسب و آثار قوانین مربوط به هزینه های تعیین شده در ماده )۳(۶۲، )۴( و )۵(؛



)ب( اجرای ماده )۳(۲ و )۴(، از جمله ارزیابی این مســئله که آیا باب های ۳ و ۴ را 
می توان در صورت وجود توانمندی های فنــی به طور کامل در مورد تراکنش های 

پرداخت اشاره شده در این بندها اجرا کرد یا خیر؛
)ج( ارزیابی سیستم های پرداخت به ویژه باتوجه به سطح رقابت؛

)د( تناسب و آثار آستانه های اشاره شده در بخش )ل( ماده ۳ برای تراکنش های 
پرداخت؛

)ه( تناسب و آثار آستانه معافیت اشاره شده در بخش )الف( ماده )۱(۳۲؛
)و( اینکه باتوجه به تحوالت، آیا مطلوب اســت که به عنوان مکملی برای شرایط 
ماده ۷۵ در مورد تراکنش های پرداختی که مبلغشان از پیش مشخص نیست 
و منابع مالی مسدود می شــوند، حداکثرهایی برای مبالغی تعیین شود که قرار 

است در این موقعیت ها در حساب پرداخت پرداخت کننده مسدود شوند.

در موارد مقتضی، کمیسیون باید همراه با گزارش پیشنهاد قانون گذاری ارائه بدهد.

ماده 109
شرایط گذار

1. کشــورهای عضــو بایــد بــه نهادهــای پرداختــی کــه فعالیت هایشــان را تــا ۱۳ ژانویه 

۲۰۱۸ مطابــق قوانیــن ملــی هــم ارز دســتورالعمل EC/2007/64 شــروع کرده انــد، 

 اجازه بدهند آن فعالیت ها را تــا ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۸ مطابق الزامات مقرر در دســتورالعمل

 EC/2007/64 ادامــه بدهنــد و تــا آن زمــان آن ها را به کســب مجــوز مطابــق ماده ۵ 

این دســتورالعمل یــا تطبیق با ســایر شــرایط تعیین شــده یا اشاره شــده در بــاب ۲ این 

دستورالعمل ملزم نکنند.

کشــورهای عضو باید این نهادهای پرداخت را به ارائه همه اطالعات مربوط به مراجع 

ذی صالح ملــزم کنند تــا ایــن مراجــع بتواننــد تــا ۱۳ ژوئیــه ۲۰۱۸ ارزیابی کننــد که این 
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نهادهای پرداخت با الزامات تعیین شده در باب ۲ تطبیق دارند یا خیر و اگر ندارند، چه 

اقدام هایی را باید انجام دهند تا تطبیق پیدا کنند یا مقتضی است مجوزشان لغو شود.

نهادهای پرداختی که با تأیید مراجع ذی صالح با الزامات تعیین شده در باب ۲ تطبیق 

پیدا می کنند، باید مجوز بگیرند و در دفاتر ثبت اشاره شده در مواد ۱۴ و ۱۵ وارد شوند. 

اگر این نهادهای پرداخت تا ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۸ با الزامات تعیین شده در باب ۲ تطبیق پیدا 

نکنند، باید مطابق ماده ۳۷ از ارائه خدمات پرداخت منع شوند.

2. کشورهای عضو می توانند مقرر کنند که نهادهای پرداخت اشاره شده در بند ۱ این 

ماده به صورت خودکار مجــوز بگیرند و در دفاتر ثبت اشاره شــده در مــواد ۱۴ و ۱۵ وارد 

شوند، به شرط اینکه مراجع ذی صالح مستنداتی داشــته باشند که نشان دهند این 

نهادها با الزامات تعیین شده در مواد ۵ و ۱۱ تطبیق دارند. 

مراجع ذی صالح باید پیش از صدور مجوز به نهادهای پرداخت مربوط اطالع بدهند.

3. این بند شامل شخصیت های حقیقی یا حقوقی ای می شود که تا پیش از ۱۳ ژانویه 

۲۰۱۸ از ماده ۲۶ دستورالعمل EC/2007/64 منتفع شده اند و فعالیت های خدمات 

پرداخت را در دایره تعریف دستورالعمل EC/2007/64 دنبال کرده اند.

کشــورهای عضو باید به این اشــخاص اجــازه بدهند که ایــن فعالیت ها را تــا ۱۳ ژانویه 

۲۰۱۹ در کشــور عضــو مربــوط مطابــق دســتورالعمل EC/2007/64 ادامــه بدهند و 

آن ها را به کســب مجوز مطابق ماده ۵ این دستورالعمل، کســب معافیت مطابق ماده 

۳۲ این دســتورالعمل یا تطبیق با سایر شرایط تعیین شــده یا اشاره شده در باب ۲ این 

دستورالعمل ملزم نکنند.

هر شخص اشاره شــده در بند فرعی اول که تا ۱۳ ژانویه ۲۰۱۹ مطابق این دستورالعمل 

مجوز نگرفته باشد یا معاف نشده باشد، باید مطابق ماده ۳۷ این دستورالعمل از ارائه 

خدمات پرداخت منع شود.



4. وقتی مراجع ذی صالح مستنداتی دارند که نشان می دهند الزامات تعیین شده در 

ماده ۳۲ رعایت شــده اند، کشــورهای عضو می توانند اجازه بدهند که شخصیت های 

حقیقی یا حقوقی منتفــع از معافیت اشاره شــده در بند ۳ این مــاده از معافیت بهره 

ببرند و به صورت خودکار در دفاتر ثبت اشاره شــده در مواد ۱۴ و ۱۵ وارد شوند. مراجع 

ذی صالح باید این موضوع را به نهادهای پرداخت مربوط اطالع بدهند.

5. صرف نظــر از بند ۱ این مــاده، نهادهــای پرداختــی که بــرای ارائه خدمــات پرداخت 

اشاره شده در بخش )۷( پیوست دســتورالعمل EC/2007/64 مجوز گرفته اند، باید 

این مجوز را برای ارائه آن دســته از خدمات پرداختی حفظ کنند که خدمات پرداخت 

اشاره شده در بخش )۳( پیوست ۱ این دستورالعمل محسوب می شوند، به شرط اینکه 

مراجع ذی صالح تا ۱۳ ژانویه ۲۰۲۰ مستنداتی داشــته باشند که نشان دهند الزامات 

تعیین شده در بخش )ج( ماده ۷ و ماده ۹ این دستورالعمل رعایت شده اند.

ماده 110
2002/65/EC اصالحات دستورالعمل 

در ماده ۴ دستورالعمل EC/2002/65، بند ۵ با متن زیر جایگزین می شود:

»۵. در مواردی که دستورالعمل EU( 2015/2366( پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا* 

هم باید اعمال شــود، شــرایط اطالعاتی ذیل ماده )۱(۳ این دســتورالعمل، به اســتثنای 

بخش هــای )ج(  )۲( تــا )ز(، )الــف(  )۳(، )د( و )ه( و )ب(  )۴( باید با مــواد ۴۴، ۴۵، ۵۱ و ۵۲ 

دستورالعمل EU( 2015/2366( جایگزین شوند.

___________
* دستورالعملEU( 2015/2366(  پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۱۵ در مورد خدمات 

 2002/65/EC، 2009/110/EC، 2013/36/EU پرداخت در بازار داخلی و اصالحیه دستورالعمل های

.»2007/64/EC )OJ L 337, 23.12.2015, p. 35( و لغو دستورالعمل)EU( No 1093/2010  و آیین نامه
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ماده 111
2009/110/EC اصالحات دستورالعمل 

دستورالعمل EC/2009/110 به شرح زیر اصالح می شود:

1. ماده ۳ به شرح زیر اصالح می شود:

)الف( بند ۱ با متن زیر جایگزین می شود:

»۱. بدون تعارض با این دســتورالعمل، ماده ۵، مــواد ۱۱ تا ۱۷، مــاده )۵(۱۹ و )۶( و مواد 

۲۰ تــا ۳۱ دســتورالعمل EU( 2015/2366( پارلمــان اروپــا و شــورای اتحادیــه اروپــا* 

شــامل قوانین تفویضی تصویب شــده ذیل ماده )۴(۱۵، ماده )۵(۲۸ و مــاده )۷(۲۹ آن 

دستورالعمل باید با اعمال تغییرهای الزم شامل نهادهای پول الکترونیکی شوند.

___________

* دستورالعمل EU( 2015/2366( پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۱۵ در مورد خدمات 

پرداخت در بازار داخلی و اصالحیه دستورالعمل های EC، 2009/110/EC، 2013/36/EU/2002/65 و 

.»2007/64/EC )OJ L 337, 23.12.2015, p. 35( و لغو دستورالعمل)EU( No 1093/2010  آیین نامه

)ب( بندهای ۴ و ۵ با متن زیر جایگزین می شوند:

»۴. کشــورهای عضــو بایــد بــه نهادهــای پــول الکترونیکــی اجــازه بدهنــد کــه پــول 

الکترونیکی را از طریق آن دسته از شخصیت های حقیقی و حقوقی توزیع و بازخرید 

کنند که به نیابت از آن ها عمل می کنند. 

وقتــی چنین نهادی پــول الکترونیکی را با اســتخدام شــخصیتی حقیقــی یا حقوقی 

در کشــور عضو دیگری توزیع می کند، مــواد ۲۷ تا ۳۱، به اســتثنای مــاده )۴(۲۹ و )۵(، 

دســتورالعمل EU( 2015/2366( شــامل قوانین تفویضی تصویب شده مطابق ماده 

)۵(۲۸ و )۷(۲۹ ایــن دســتورالعمل باید بــا اعمال تغییرهای الزم شــامل ایــن نهاد پول 



الکترونیکی شوند.

5. صرف نظر از بند ۴ این ماده، نهادهای پول الکترونیکــی نباید از طریق نمایندگان، 

پول الکترونیکی منتشر کنند. 

نهادهای پول الکترونیکی باید اجازه داشــته باشــند خدمات پرداخت اشاره شده در 

بخش )الف( مــاده )۱(۶ این دســتورالعمل را از طریق نمایندگان ارائه دهند، به شــرط 

اینکه شرایط تعیین شــده در ماده ۱۹ دســتورالعمل EU( 2015/2366( رعایت شده 

باشند.«؛

2. در ماده ۱۸، بند زیر اضافه می شود:

»۴. کشــورهای عضو باید به نهادهای پول الکترونیکی که تا پیــش از ۱۳ ژانویه ۲۰۱۸ 

فعالیت هایی را مطابق این دســتورالعمل و دســتورالعمل EC/2007/64 در کشــور 

عضــوی شــروع کرده اند کــه دفتــر اصلی شــان در آن قــرار دارد، اجــازه بدهنــد که این 

فعالیت هــا را در آن کشــور عضو یا کشــور عضو دیگــری ادامــه بدهند و آن هــا را تا ۱۳ 

ژوئیه ۲۰۱۸ به کسب مجوز مطابق ماده ۳ این دستورالعمل یا تطبیق با سایر الزامات 

تعیین شده یا اشاره شده در باب ۲ این دستورالعمل ملزم نکنند.

کشورهای عضو باید نهادهای پول الکترونیکی اشاره شده در بند فرعی اول را به ارائه 

همه اطالعات مربوط به مراجع ذی صالح ملزم کنند تا این مراجع بتوانند تا ۱۳ ژوئیه 

۲۰۱۸ ارزیابی کنند که این نهادهای پول الکترونیکی با الزامات تعیین شده در باب دوم 

این دســتورالعمل تطبیق دارند یا خیر و اگر ندارند باید چه اقدام هایی را انجام دهند 

تا تطبیق پیدا کنند یا مقتضی است مجوزشان لغو شود.

نهادهای پول الکترونیکی اشاره شده در بند فرعی اول که با تأیید مراجع ذی صالح با 

الزامات تعیین شده در باب دوم تطبیق دارند باید مجوز دریافت کنند و در دفتر ثبت 

وارد شوند.  اگر این نهادهای پول الکترونیکی تا ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۸ با الزامات تعیین شده 

در باب دوم تطبیق نداشته باشند، باید از انتشار پول الکترونیکی منع شوند.«.

 شرایط نهایی          207



208         دستور العمل خدمات پرداخت 2

ماده 112
(EU) No 1093/2010 اصالحات آیین نامه 

آیین نامه  EU( No 1093/2010(به شرح زیر اصالح می شود:

1. در ماده ۱، بند ۲ با متن زیر جایگزین می شود:

»۲. مرجع قانونی باید در حــدود اختیارات تفویضی ایــن آیین نامه و در دامنه دســتورالعمل 

 )EU( No 575/2013 2009/110، آیین نامــه/EC 2002/87، دســتورالعمل/EC

پارلمان اروپا و شــورای اتحادیــه اروپــا*، دســتورالعمل EU/2013/36 پارلمان اروپا و شــورای 

اتحادیــه اروپــا**، دســتورالعمل EU/2014/49 پارلمــان اروپــا و شــورای اتحادیــه اروپا***، 

 آیین نامــهEU( 2015/847(  پارلمــان اروپــا و شــورای اتحادیــه اروپــا****، دســتورالعمل

 EU( 2015/2366( پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا***** و در حدودی که این قوانین شامل 

نهادهای اعتباری و پرداخت و مراجع ذی صالح ناظر بر آن ها می شود و مطابق بخش های مربوط 

دستورالعمل EC/2002/65 و دستورالعمل  EU(2015/849(پارلمان اروپا و شورای اتحادیه 

اروپا****** شامل همه دستورالعمل ها، آیین نامه ها و احکام مبتنی بر این قوانین و مطابق 

همه قوانین الزام آور اتحادیه عمل کند که وظایفی را به این مرجع تفویض می کند. مرجع قانونی 

همچنین باید مطابق آیین نامه   EU( No 1024/2013(شورای اتحادیه اروپا******* عمل کند.

___________

* آیین نامــهEU( No 575/2013(  پارلمــان اروپــا و شــورای اتحادیــه اروپــا در تاریــخ ۲۶ ژوئــن ۲۰۱۳ در 

 مــورد الزامــات احتیاطــی بــرای نهادهــای اعتبــاری و شــرکت های ســرمایه گذاری، اصالحیــه آیین نامــه

. )EU( No 648/2012 )OJ L 176, 27.6.2013, p. 1(

** دســتورالعمل EU/2013/36 پارلمــان اروپــا و شــورای اتحادیــه اروپــا در تاریــخ ۲۶ ژوئــن ۲۰۱۳ در مــورد 

دسترسی به فعالیت نهادهای اعتباری و نظارت احتیاطی بر نهادهای اعتباری و شرکت های سرمایه گذاری، 

 2006/49/EC 2006/48 و/EC 2002/87 و لغــو دســتورالعمل های/EC اصالحیــه دســتورالعمل 

.)OJ L 176, 27.6.2013, p. 338(



*** آیین نامه EU( 2015/847( پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۱۵ در مورد اطالعات همراه 

.)EC( No 1781/2006 )OJ L 173, 12.6.2014, p. 149(  با انتقال منابع مالی و لغو آیین نامه

**** آیین نامه  EU( 2015/847(پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۱۵ در مورد اطالعات همراه 

.)EC( No 1781/2006 )OJ L 141, 5.6.2015, p. 1( با انتقال منابع مالی و لغو آیین نامه

تاریــخ  در  اروپــا  اتحادیــه  شــورای  و  اروپــا  پارلمــان    )EU( 2015/2366دســتورالعمل  *****

۲۰۱۵ در مــورد خدمــات پرداخــت در بــازار داخلــی و اصالحیــه دســتورالعمل های  ۲۵ نوامبــر 

 EC، 2009/110/EC، 2013/36/EU/2002/65 و آیین نامــه  EU( No 1093/2010(و لغو دســتورالعمل 

.2007/64/EC )OJ L 337, 23.12.2015, p. 35(

****** دســتورالعمل EU(2015/849( پارلمــان اروپــا و شــورای اتحادیــه اروپا در تاریــخ ۲۰ مــه ۲۰۱۵ در مورد 

 جلوگیری از اســتفاده از سیســتم مالی برای اهداف پول شــویی یا تأمیــن مالی تروریســم، اصالحیه آیین نامه

 EU( No 648/2012( پارلمان اروپا و شــورای اتحادیه اروپا و لغو دســتورالعمل EC/2005/60 پارلمان اروپا و 

.)OJ L 141, 5.6.2015, p. 73( 2006/70 کمیسیون/EC شورای اتحادیه اروپا و دستورالعمل

******* آیین نامه EU( No 1024/2013( شورای اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۱۳ که وظایف ویژه ای 

را در مورد سیاست های مربوط به نظارت احتیاطی نهادهای اعتباری به بانک مرکزی اروپا تفویض می کند 

».)OJ L 287, 29.10.2013, p. 63(

2. ماده )۱(۴ با متن زیر جایگزین می شود:

»۱. منظــور از »نهادهــای مالــی« نهادهای اعتبــاری طبق تعریــف بخش )۱( مــاده )۱(۴ 

آیین نامه EU( No 575/2013(، شرکت های سرمایه گذاری طبق تعریف بخش )۲( ماده 

)۱(۴ آیین نامه No 575/2013 )EU(، شرکت های خوشه ای مالی طبق تعریف ماده )۱۴(۲ 

دستورالعمل EC/2002/87، ارائه دهندگان خدمات پرداخت طبق تعریف بخش )۱۱( 

ماده ۴ دستورالعمل EU( 2015/2366( و نهادهای پول الکترونیکی طبق تعریف بخش 

 )۱( مــاده ۲ دســتورالعمل EC/2009/110 اســت، به جز اینکــه در مورد دســتورالعمل

EU( 2015/849( ، منظور از »نهادهای مالی« نهادهای اعتباری و نهادهای مالی طبق 

تعریف بخش )۱( و )۲( ماده ۳ دستورالعمل 2015/849 )EU( است.«
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ماده 113
2013/36/EU اصالحات دستورالعمل 

در پیوست ۱ دستورالعمل EU/2013/36، بخش )۴( با متن زیر جایگزین می شود:

  )EU( 2015/2366ماده ۴ دســتورالعمل )۴. خدمــات پرداخت طبق تعریف بخــش )۳«

پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا*؛

___________

 ۲۵ یــخ  EU( 2015/2366( پارلمــان اروپــا و شــورای اتحادیــه اروپــا در تار * دســتورالعمل 

و اصالحیــه دســتورالعمل های داخلــی  بــازار  در  پرداخــت  مــورد خدمــات  در   ۲۰۱۵  نوامبــر 

 EC، 2009/110/EC، 2013/36/EU/2002/65 و آیین نامــه EU( No 1093/2010( و لغــو 

».2007/64/EC )OJ L 337, 23.12.2015, p. 35( دستورالعمل

ماده 114
 لغو

دستورالعمل EC/2007/64 از تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۱۸ لغو می شود.

هرگونه ارجاع به دســتورالعمل لغوشــده بایــد ارجاعی به این دســتورالعمل تلقی شــود و 

مطابق با جدول همبستگی پیوست ۲ این دستورالعمل تفسیر شود.

ماده 115
 تدوین قوانین هم ارز ملی

1. کشــورهای عضــو بایــد تــا ۱۳ ژانویــه ۲۰۱۸ قوانیــن ضــروری بــرای تطبیــق بــا ایــن 



دستورالعمل را تصویب و منتشر کنند و این موضوع را بالفاصله به کمیسیون اطالع 

بدهند.

2. کشورهای عضو باید این قوانین را از ۱۳ ژانویه ۲۰۱۸ اجرا کنند.

کشورهای عضو هنگام تصویب این قوانین باید ارجاعی به این دستورالعمل بدهند یا 

آن ارجاع را در هنگام انتشار رســمی همراه قوانین منتشر کنند. کشورهای عضو باید 

خودشان تصمیم بگیرند که چطور می خواهند ارجاع بدهند.

3. کشورهای عضو باید متن مصوبات اصلی قانون ملی ای را به کمیسیون ارسال کنند 

که در حوزه تحت پوشش این دستورالعمل تصویب می کنند.

4. کشــورهای عضو با تقلیل بنــد ۲ باید اطمینــان حاصل کنند که تمهیــدات امنیتی 

اشاره شــده در مواد ۶۵، ۶۶، ۶۷ و ۹۷ از ۱۸ ماه بعد از تاریخ اجرای اســتانداردهای فنی 

رگوالتوری مورد اشاره در ماده ۹۸ اجرا می شوند.

5. کشورهای عضو نباید آن دسته از شــخصیت های حقوقی را که تا پیش از ۱۲ ژانویه 

۲۰۱۶ فعالیت هــای ارائه دهنــدگان خدمات شــروع پرداخت و ارائه دهنــدگان خدمات 

اطالعات حساب را طبق تعریف این دســتورالعمل در سرزمینشــان انجام می دادند، 

از ادامه همــان فعالیت ها در سرزمینشــان در طــول دوره گذار اشاره شــده در بندهای 

 ۲ و ۴ منــع کننــد. ایــن فعالیت هــا بایــد مطابــق چارچــوب رگوالتــوری مربــوط کنونــی

انجام شوند.

6. کشورهای عضو باید حتما این  اطمینان را حاصل کنند تا آن زمانی که ارائه دهندگان 

خدمات حساب پرداخت با استانداردهای فنی رگوالتوری که در بند ۴ اشاره شده است 

تطبیق پیــدا می کننــد و همچنین ارائه دهندگان خدمات حســاب پرداخــت از تطبیق 

ندادن این موارد برای مسدودسازی حســاب یا ممانعت از استفاده از خدمات شروع 

پرداخــت و اطالعات حســاب بــرای حســاب های موجود نزد خودشــان سوءاســتفاده 

نمی کنند.
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ماده 116
 اجرایی شدن

این دستورالعمل باید در بیستمین روز بعد از انتشار در ژورنال رسمی اتحادیه اروپا اجرایی شود.

ماده 117
 مخاطبان

مخاطب این دستورالعمل کشورهای عضو هستند.

تدوین شده در استراسبورگ در تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۱۵.

از طرف شورای اتحادیه اروپااز طرف پارلمان اروپا
رئیسرئیس

ان. اشمیت2ام. شولتس1

1.  M. SCHULZ
2.  N. SCHMIT



پایان



حامیان

حامیان معنوی

PSD2
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انتشارات

] درباره انتشارات راه پرداخت[

ما در انتشارات راه پرداخت تالش می کنیم آخرین تالش های فکری در زمینه فناوری و نوآوری را منتشر و در اختیار 

مخاطبان فارسی زبان قرار دهیم. تا امروز توانسته ایم بیش از ۸۰ کتاب ترجمه و تألیف را به مخاطبان خوب مان تقدیم 

کنیم و امیدواریم این روند را با قوت بیشــتری ادامــه دهیم. قاعدتاً کیفیت برای ما مهم اســت، ولی تصور می کنیم 

استمرار و کمیت به اندازه کیفیت اهمیت دارند.

خانواده راه پرداخت در حال حاضر شامل انتشارات راه پرداخت، پایگاه تحلیلیـ  خبری راه پرداخت، ماهنامه عصر 

تراکنش و هفته نامه کارنگ اســت؛ این خانواده به مرور بزرگ تر می شــود و تالش می کنیــم در همه آنها دغدغه ها و 

مسائل روز ایران را از دریچه ای نو و متفاوت ببینیم.

کتاب هایی که در راه پرداخت ترجمه یا تألیف می کنیم، در زمره اقتصاد نوآوری قرار می گیرند. در این زمینه محتواهای 

بیشتری باید تولید شود و حوزه های گوناگون آن نیازمند تولید محتوای جدی تر است. ما تصور می کنیم کتاب به دلیل 

ساختار خاص خود تأثیر بیشتری در آموزش و یادگیری دارد؛ با اینکه ما برآمده از دل تحول دیجیتال هستیم، ولی 

تصور می کنیم درک دنیای دیجیتال به ابزارهایی نیاز دارد که در طول ســال های گذشــته به محک آزمون گذاشــته 

شده اند. بنابراین کتاب )چه به صورت چاپی، چه به صورت دیجیتال و حتی صوتی( قالب مناسبی برای بررسی مسائل 

روز اقتصاد نوآوری است. تاکنون تمرکز ما بیشتر بر اقتصاد دیجیتال، فناوری های مالی، بالکچین، بانکداری دیجیتال 

و مواردی مانند آن بوده است. به مرور تالش می کنیم حوزه های بیشتری را پوشش دهیم و در این راه متن های کمتر 

دیده شده و موضوعات کمتر پرداخته شده برای ما اولویت باالتری دارند. امیدواریم با همراهی همه آنهایی که توسعه 

اقتصاد و کارآفرینی در ایران برایشان اهمیت دارد، بتوانیم قدمی در راه توسعه اقتصاد نوآوری ایران برداریم. صمیمانه 

دست همه کسانی را که به هر شکلی در این راه به ما کمک می کنند، به گرمی می فشاریم.



w a y 2 p a y . p r e s s



این کتاب با هدف توســعه تنظیم گری حوزه فین تک ایران آماده شده اســت. آنچه در این کتاب 
مشاهده می کنید، ترجمه متن کامل دســتورالعمل خدمات پرداخت ۲ یا همان PSD2 است. 
این متن حقوقی رهنمودهای خدمات پرداخت در اتحادیه اروپاست و ذی نفعان آن فین تک ها، 
بانک ها، اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، کسب وکارهای حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات هستند. 
برای اینکه این متن به زبان فارسی ترجمه شود و به شکل این کتاب در اختیار شما قرار گیرد، پویشی 
از اول آذرماه ۱۴۰۰ شروع شد. بستر این پویش را کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه ای 
استان تهران و انجمن فین تک فراهم کردند. در ادامه ۱۲ کسب وکار فعال در حوزه فین تک ایران به 
پویش پیوستند و با حمایت از این پروژه زمینه این کار را فراهم کردند. در کنار دو نهاد صنفی دیگر، 
مجموعه راه پرداخت نیز با حمایت های مادی و معنوی از این کار حمایت کرد و زمینه انجام آن را 

فراهم آورد. 
اکنون این پروژه به سرانجام رسیده و متن PSD2 به زبان فارسی در اختیار شما قرار دارد. هدف 
این کار بهبود رگوالتوری در ایران اســت. آنچه حامیان این پروژه و دست اندرکاران آن می خواهند 
بگویند، درخواســت و مطالبه بهبود رگوالتوری در ایران اســت. این پویش با ایــن کتاب به پایان 
نمی رسد و این تازه شــروع این راه اســت. امیدواریم در ادامه بتوانیم در تعامل با همه ذی نفعان 
و تصمیم سازان و تصمیم گیران زمینه توسعه تنظیم گری را فراهم آوریم. توسعه اقتصاد در گرو 
توسعه کسب وکارهاست و توسعه کسب وکارها ممکن نمی شود، مگر اینکه رگوالتور توسعه یابد.

ت
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مترجم:   محمد رهبان تنظیم: کمیسیون اروپا
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