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"اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ،اﻗﺪام و ﻋﻤﻞ"

ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﭘﺴﺖﺑﺎﻧﮏ ،ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﮑﻲ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ـ ﻭﻧﺰﻭﺋﻼ ﻭ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﮐﻴﺶ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺑﺎﺳﻼﻡ؛
ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎﹰ ،ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺭﺃﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ) (۵۵ﻣﻮﺭﺥ  ۱۳۹۵/۲/۷ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻳـﻮﺍﻥ ﻋـﺪﺍﻟﺖ
ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ”ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻱ“ ،ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ۹۱/۵۹۹۱۲
ﻣﻮﺭﺥ  ۱۳۹۱/۳/۸ﻭ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪﻫﺎﻱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﮏ ،ﺑﻨﺪ ) (۶ﻣﺎﺩﻩ ) (۱۸ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ) (۲۹ﺩﺳـﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ،ﻣﻠﻐﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ؛
 -۱ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺲ ﺭﻓﻊ ﺳﻮﺀﺍﺛﺮ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﭼﮏﻫﺎﻱ ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺻﺮﻓ ﹰﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳـﻖ ﺷـﻴﻮﻩﻫـﺎﻱ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﺑﻨـﺪﻫﺎﻱ
) (۱-۱۸ﺍﻟﻲ ) (۵-۱۸ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻨﺪ ) (۷-۱۸ﻣﺎﺩﻩ ) (۱۸ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﮑﺎﻥﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 -۲ﺑﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﮑﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﭼـﮏ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ،ﺗﮑﻠﻴﻔﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ) (۲۹ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﻧﺪﺍﺭﻧـﺪ ﻭ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ،ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗـﻮﺍﻧﻴﻦ
ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﺩﻩ  ۲۱ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﮏ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۲ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻـﺮﻓﻪ
ﻭ ﺻﻼﺡ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﻳﺴﮏ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣـﺪﻩ،
ﺭﺃﺳ ﹰﺎ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻧﮏ/ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﮑﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻔﺎﺩ ﻧﺴﺨﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺍﺻﻼﺣﻴﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﺭﻱ ،ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨـﺪ،
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻭ ﺷﻌﺐ ﺫﻱﺭﺑﻂ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﮔﺮﺩﺩ۲۸۷۵۹۴۶/.
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ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ
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فصل اول :کليات

ماده  - 1در اجراي بند  8از ماده  11قانون پولي و بانکي کشور و با رعايت بند ”الف“ از ماده  3قاانون عملياات
بانکي بدون ربا (بهره) ،ماده  11قانون پولي و بانکي کشور ،قانون صدور چک و ماده  7از قانون مبارزه
با پولشويي و به منظور ساماندهي نحوه بکارگيري حساب جاري و کاهش صدور چاک هااي بالمحال،
“دستورالعمل حسابجاري” که از اين پس به اختصار “دستورالعمل” ناميده ميشود ،تصويب ميگردد.
ماده  - 2در اين دستورالعمل عبارات ذيل در معاني مشروح بکار ميروند.
 - 1- 2بانک مرکزي :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران؛
 - 2- 2بانک :مؤسسه اعتباري است که به موجب قانون تحت عنوان “بانک” فعاليت مينمايد و يا تحت
عنوان “بانک” ،از بانک مرکزي مجوز تأسيس يا فعاليت دريافت کارد ه اسات و تحات نظاارت
بانک مرکزي فعاليت مينمايد؛
 - 3- 2حساب جاري :حسابي است که بانک براساس قرارداد منعقده با متقاضي ،به منظور قبول ساررده
قرضالحسنه جاري افتتاح مي نمايد .برداشت و يا انتقال از اين حساب ميتواند از طريق چاک،
دفترچه ،کارتهاي الکترونيکي و يا ساير ابزارهاي مجاز انجام پذيرد؛
 - 4- 2حسابجاري مشترک :حسابجاري است که بنا به درخواست دو يا چند شخص افتتاح ميشود؛
 - 5- 2حساب جاري موقت :حساب جاري است که به منظور واريز سرمايه نقدي الزم براي ثبت شرکت،
توسط مؤسسين “شرکت در شرف تأسيس” ،افتتاح ميگردد؛
 - 6- 2متقاضي :شخص حقيقي يا حقوقي است که درخواست وي مبني بر افتتاح حساب جاري به بانک
ارائه ميشود؛
 - 7- 2مشتري :به شخص حقيقي يا حقوقي دارنده حسابجاري اطالق ميگردد؛
 - 8- 2شخص خاص :شخص حقيقي داراي حداقل  18سال تمام شمسي که به تشخيص بانک بناا باه
داليلي نظير؛ عدم توانايي در خواندن و نوشتن و يا نقص عضو ،نميتواند به تنهايي نسابت باه
صدور چک ،ظهرنويسي و ارائه آن جهت وصول اقدام نمايد؛
 - 9- 2سابقه چک برگشتي :اطالعات مربوط به چک برگشتي رفع سوءاثر نشده اي است کاه در ساامانه
اطالعاتي بانک مرکزي موجود ميباشد؛

2

 - 11- 2بدهي غيرجاري :بدهي اشخاص به بانک ها و يا مؤسسات اعتباري غيربانکي که تعيين تکلياف
نشده و کماکان در طبقه مطالبات سررسيدگذشته ،معوق و مشکوکالوصول قرار گرفته است؛
 - 11- 2چک عمومي ( :)omnibusسند برداشتي است که توسط بانک جهت برداشت از حساب جااري
مشتري ،طبق شرايط خاص مقرر در اين دستورالعمل ،ارائه ماي گاردد و قابليات ظهرنويساي
ندارد.

فصل دوم :شرايط افتتاح حسابجاري براي شخص حقيقي

ماده  – 3بانک ميتواند با رعايت موارد زير مبادرت به افتتاح حسابجاري براي شخص حقيقي نمايد:
 - 1- 3داشتن حداقل  18سال تمام شمسي يا صدور حکم رشد از دادگاه صالحه؛
 - 2- 3نداشتن سابقه چک برگشتي (مطابق بند  9-2اين دستورالعمل)؛
 - 3- 3حصول اطمينان از رعايت مفاد ماده  21قانون صدور چک؛
 - 4- 3نداشتن بدهي غيرجاري؛
 - 5- 3معرفي فردي به عنوان وکيل براي شخص خاص.
تبصره ـ براي شخص حقيقي خارجي عالوه بر موارد فوق ،داشتن گذرنامه معتبر به هماراه اجاازه (پرواناه)
اقامت دائم و يا اشتغال الزامي است.
ماده  - 4بانک موظف است هنگام افتتاح حساب جاري براي شخص خاص ترتيبي اتخاذ نمايد که موقع افتتاح
حساب ،مهر شخص خاص با امضاي وکيلي که مجاز به امضاي چاک از طار وي اسات ،باه باناک
معرفي شود .در اينصورت چک هاي صادره از طر شخص خاص ،عاالوه بار مهار وي مشاتمل بار
امضاي معرفي شده طبق نمونه نيز خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه متقاضي که به تشخيص بانک ،شخص خاص محسوب مي شود ادعا نماياد کاه شاخص
خاص محسوب نشده و توانايي ارائه نمونه امضاء و صدور چاک را دارد ،ماي تواناد باا پاذير
مسئوليت هاي ناشي از صدور چک و تنظيم تعهدنامه رسمي ،رأساً و بدون معرفي وکيل ،اقدام به
افتتاح حسابجاري و دريافت دسته چک نمايد.

فصل سوم :شرايط افتتاح حسابجاري براي شخص حقوقي

ماده  - 5بانک ميتواند با رعايت موارد زير مبادرت به افتتاح حسابجاري براي شخص حقوقي نمايد:
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 - 1- 5دارا بودن شرايط افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقيقي عضاو هياأت ماديره و اشاخاص
حقيقي که به نمايندگي از ساير اشخاص حقوقي در هيأت مديره عضو مي باشاند و همچناين
اشخاص حقيقي که به نمايندگي از شخص حقوقي مجاز به امضاء مي باشند ،به شارح ماذکور
در فصل دوم؛
 - 2- 5شخص حقوقي بايد در داخل کشور و در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسيده و يا “شـرکت در

شرف تأسيس” باشد؛
 - 3- 5ارائه مستندات مثبته ،در خصوص تأسيس و همچنين اختياارات و وظاايف قاانوني صااحبان
امضاي مجاز شخص حقوقي که به موجب قوانين خاص ايجاد شده و نياز به ثبات در مرجاع
ثبت شرکتها ندارد؛
 - 4- 5ارائه تأييديه از وزارت امور خارجه براي سفارتخانهها ،سازمانها و نهادهاي بينالمللي؛
 - 5- 5نداشتن سابقه چک برگشتي (مطابق بند  9-2اين دستورالعمل)؛
 - 6- 5حصول اطمينان از رعايت مفاد ماده  21قانون صدور چک؛
 - 7- 5نداشتن بدهي غيرجاري.
ماده  - 6افتتاح حسابجاري براي شخص حقوقي دولتي ،شهرداري ها و باراي آن بخاش از مناابع نهادهااي
عمومي غيردولتي که از طريق بودجه عمومي کشور تأمين ميشود ،در چارچوب مفاد اين دساتورالعمل
و با رعايت مقررات مربوط به نگهداري حسابهاي آنها ،امکانپذير ميباشد.
ماده  - 7افتتاح حساب جاري براي شخص حقوقي خارجي صرفاً براي شعبه و يا نماينادگي آن کاه در مرجاع
ثبت شرکتها به ثبت رسيده است ،مجاز ميباشد.
ماده  - 8افتتاح حساب جاري براي شعب شرکتها بايد توسط دفتر مرکزي آن ها انجام شود .متقاضي مي تواند
حق برداشت از حساب را به نماينده/نماينادگان خاود در شاعب شارکت خاود ،در صاورت تجاويز
اساسنامه شرکت ،تفويض نمايد.
تبصره ـ افتتاح حساب جاري به نام نمايندگي شرکتها بايد با توجه به شخصيت نمايندگي (از نظر حقيقاي
يا حقوقي بودن) در چارچوب ضوابط تعيين شده در اين دستورالعمل ،انجام شود.
ماده  - 9افتتاح حساب جاري براي مؤسسات و نهادهايي که در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسايده اناد ،باه
استثناي مشمولين بندهاي  3-5و  ،1-5مجاز نميباشد.
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فصل چهارم :نحوه شناسايي متقاضي افتتاح حسابجاري

ماده  - 11نحوه شناسايي متقاضي افتتاح حسابجاري مطابق با مفاد قانون ،آييننامه و دستورالعملهاي مبارزه
با پولشويي ميباشد.

فصل پنجم :فرآيند طبقهبندي ،چاپ و توزيع دسته چک به بانکها و نحوه تحويل آن به مشتري

ماده  - 11طبقه بندي چکها بر اساس هر يک از سطوح مشتريان ،شيوه درخواست صدور دساته چاک ،نحاوه
استقرار و برقراري ارتباط با سامانه متمرکز بانک مرکزي به منظور هويات سانجي ،ثبات اطالعاات و
شخصي سازي ،چاپ و ارسال دسته چک ،مطابق با شيوهنامهاي خواهد بود که ظر مدت شش ماه از
تاريخ تصويب اين دستورالعمل ،به تصويب هيأت عامل بانک مرکزي خواهد رسيد.
تبصره ـ کلي ه مراحل گرد

چک در شبکه بانکي کشور ،اعالم چکهاي مفقودي ،کنترل چکهااي در گارد

و

واگذاري چک به بانکها بايد از طريق سامانه موضوع اين ماده صورت پذيرد.
ماده  - 12تحويل دسته چک به مشتري منوط به رعايت الزامات ذيل ميباشد:
 - 1- 12دريافت درخواست کتبي يا الکترونيکي مشتري يا وکيل وي براي صدور و تحويل دسته چک؛
 - 2- 12حصول اطمينان از واجد شرايط بودن مشتري براي دريافت اوليه يا مجدد دسته چک صرفاً از
طريق سامانه متمرکز موضوع ماده  11اين دستورالعمل؛
 - 3- 12ارسال دعوتنامه رسمي داراي شماره ،تاريخ ،امضاء مجاز و مهر مبناي بار دريافات دساته
چک ،به نشاني پستي مشتري ،به منظور حصول اطمينان از صحت نشاني پستي ارائه شده
توسط وي؛
 - 4- 12تحويل دسته چک به مشتري يا وکيل وي توسط بانک ،پس از اخاذ دعاوتناماه ارساالي و
احراز هويت وي.
تبصره ـ بانک مي تواند بر اساس ضوابطي که مفاد آن را قبالً به تأيياد باناک مرکازي ماي رسااند ،برخاي
مشتريان معتبر خود را از رعايت کامل مفاد بند هاي  3-12و  4-12مساتثني نماياد .در ضاوابط
مورد اشاره بايد ويژگيهاي “مشتري معتبر” به طور کامل تبيين گردد.
ماده - 13اعطاي دسته چک براي “حسابجاري موقت” مجاز نميباشد.
ماده  - 14تحويل دسته چک به مشتري داراي سابقه چک برگشتي (مطابق بند  9-2اين دستورالعمل) ،بادهي
غيرجاري و يا مشمولين موضوع ماده  7قانون صدور چک ،ممنوع است.
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ماده  - 15تحويل دسته چک به مشتري که حساب جاري وي به موجب دستور مرجاع قضاايي مسادود شاده،
مجاز نميباشد.

4
ماده  - 16تحويل دسته چک جديد منوط به بازگشت حداقل
5

از برگههاي آخرين دسته چک مشتري ،اعم از

صادرشده يا ابطالشده ،به بانک خواهد بود .کنترل هاي مربوط به اين موضوع صرفاً از طريق ساامانه
متمرکز موضوع ماده  11اين دستورالعمل امکانپذير ميباشد.

فصل ششم :شرايط عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهينامه عدم پرداخت

ماده  - 17بانک در موارد ذيل ،مجاز به پرداخت وجه چک نبوده و با درخواست دارنده چک موظاف باه صادور
گواهينامه عدم پرداخت ميباشد:
 - 1- 17عدم کفايت موجودي حسابجاري
 - 2- 17عدم انطباق امضاي مندرج در چک با امضاي معرفي شده توسط مشتري يا وکيل وي؛
 - 3- 17تشخيص هرگونه مغايرت در مندرجات چک در چارچوب قوانين و مقررات مربوط؛
 - 4- 17صدور دستور عدم پرداخت توسط مشتري يا ذينفع يا قائم مقاام قاانوني وي ،در چاارچوب
ماده  14قانون صدور چک؛
 - 5- 17بسته بودن حساب جاري يا انسداد بخشي از/تمامي موجاودي آن (باه گوناه اي کاه امکاان
پرداخت وجه چک بطور کامل ميسر نباشد) به موجب قانون ،دستور مرجاع قضاايي ياا باه
دستور مشتري؛
 - 6- 17قلمخوردگي در متن چک (درصورت فقدان ظهرنويسي مرتبط با تصحيح قلمخوردگي)؛
 - 7- 17ساير موارد به موجب قوانين و مقررات موضوعه.
تبصره ـ چنانچه حسابجاري که عهده آن چک صادر شده است داراي موجودي کافي و يا قابل برداشات
نباشد ،بانک موظف است درصورت درخواست دارنده چک ،اقادام باه پرداخات موجاودي قابال
برداشت نموده و براي باقي مانده آن ،گواهي نامه عدم پرداخت صادر نمايد .چک مزبور نسبت باه
مبلغي که پرداخت نگرديده ،بي محل محسوب و گواهي نامه عدم پرداخت بانک در اين مورد براي
دارنده چک ،جانشين اصل چک خواهد بود.
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فصل هفتم :نحوه رفع سوءاثر از سوابق چکهاي برگشتي

ماده  - 18نحوه رفع سوءاثر از سوابق چکهاي برگشتي به يکي از طرق زير صورت ميپذيرد:
 - 1- 18تأمين موجودي :مشتري مبلغ کسري موجودي را به حساب جاري خود واريز و پس از دريافت
مبلغ مزبور توسط ذينفع چک ،بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتي (مطاابق
بند  9-2اين دستورالعمل) اقدام مينمايد؛
 - 2- 18ارائه الشه چک برگشتي :مشتري الشه چک برگشتي را به بانک ارائه و باناک در قباال آن باه
وي رسيد تحويل مينمايد؛
 - 3- 18ارايه رضايتنامه محضري ذينفع چک به بانک :در صورت عدم امکان ارايه الشه چک برگشاتي
به بانک بنا به داليلي نظير مفقود شدن ،به سرقت رفتن و سوختن ،ذينفع چاک (شخصاي
که گواهي نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) ،مايتواناد باا حضاور در
دفترخانه اسناد رسمي ،ضمن اذعان به عدم واگذاري چک به ثالث ،رضايت خود را نسبت به
مشتري اعالم نمايد .در اين صورت ،بانک با دريافت رضايتناماه مزباور ،نسابت باه رفاع
سوءاثر از چک موردنظر اقدام مينمايد.

1

تبصره :چنانچه ذي نفع چک ،شخص حقوقي دولتي و يا نهاد عمومي غيردولتي باشد ،ميتواند با ارايه ناماه
رسمي ،رضايت خود را اعالم نموده و بانک با دريافت رضايتنامه مزبور ،نسبت به رفع سوءاثر از
چک موردنظر اقدام مينمايد.
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 - 4- 18واريز مبلغ چک به حسابجاري و مسدود نمودن آن به مدت  24ماه :چنانچه ارائه الشه چک و ياا
رضايتنامه محضري ذينفع به بانک امکان پذير نباشد ،مشروط باه آن کاه حسااب جااري
مشتري نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضايي مسدود نشده باشد ،مشتري ماي تواناد باا
واريز معادل کسري موجودي به حساب جاري خود ،درخواست مسدود شدن وجاه مزباور را
براي پرداخت چک برگشتي ذيربط تا زمان تعيين تکليف قطعي چک برگشتي و يا حاداکثر
به مدت  21ماه ،به بانک ارائه و سرس بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چاک برگشاتي
(مطابق بند  9-2اين دستورالعمل) اقدام مي نمايد .در اين شرايط بانک موظف اسات ظار

 -1اصالحشده بر اساس بند  5از يکهزار و يک صد و هشتاد و دومين صورتجلسه مورخ  1393/1/21شوراي پول و اعتبار .
 -2اصالحشده بر اساس بند  5از يکهزار و يک صد و هشتاد و دومين صورتجلسه مورخ  1393/1/21شوراي پول و اعتبار .
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پنج روز کاري ،طي نامه اي تأمين وجه چک را به اطالع شخصي که گواهي نامه عدم پرداخت
به نام وي صادر شده است ،براي مراجعه به بانک و دريافت وجه چک ،برساند؛
 - 5- 18ارائه حکم قضايي مبني بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتي؛

تبصره ـ مقررات مذکور در اين بند ،به تمامي چک هاي برگشتي موجود در ساامانه اطالعااتي باناک
مرکزي تسري مييابد.
 - 6- 18ارايه نامه از مرجع ثبتي ذيصالح موضوع ماده " 183آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزماالجـرا
و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي" مبني بر اجراي چک (با ذکر مشخصات اصلي چـک) و

لزوم رفع سوءاثر از آن.

3

ماده  - 19در صورتي که مشتري ظر مدت ده روز کاري پس از برگشت خوردن چک ،اقدام به تأمين کسري
موجودي حساب جاري يا ارائه الشه چک يا رضايتنامه محضري از ذي نفع چک ننمايد ،بانک موظاف
است اقدام به ارسال اطالعات مربوط به گواهينامه عدم پرداخت به سامانه اطالعاتي باناک مرکازي
نمايد.
ماده  - 21بانک مکلف است بنا به درخواست مشتري و به منظور آگاهي وي از سوابق چکهاي برگشتي خود در
سامانه اطالعاتي بانک مرکزي ،اقدام به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چکهاي برگشاتي وي
نمايد.

فصل هشتم :موارد خاص در برداشت و انتقال از حسابجاري

ماده  - 21برداشت و انتقال از “حساب جاري موقت” با هيچ يک از ابزارهاي پرداخت امکان پذير نمي باشد .پس از
ثبت شرکت و ارائه روزنامه رسمي حاکي از ثبت شرکت ،بانک موظف به پرداخت وجاوه حسااب
مزبور به صاحبان امضاي مجاز شرکت ثبت شده و بستن حسابجاري موقت ميباشد.
تبصره ـ در صورت عدم ثبت شرکت ،استرداد وجوه به مؤسسين و پذيره نويسان با رعايت مفااد مااده 19
اليحه اصالحي قانون تجارت امکانپذير است.
ماده  - 22برداشت از حساب جاري با استفاده از “چک عمومي” صرفاً در صورت تحقق تماامي شارايط ذيال و
حداکثر به تعداد يک دفعه در طول مدت يک سال مجاز است:

 -3اصالحشده بر اساس بند  5از يکهزار و يک صد و هشتاد و دومين صورتجلسه مورخ  1393/1/21شوراي پول و اعتبار.
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 - 1- 22مشتري ،دسته چک خود را همراه نداشته باشد و استفاده از ديگر ابزارهاي برداشت مجااز
نيز امکانپذير نباشد؛
 - 2- 22منع قانوني جهت برداشت از حسابجاري وجود نداشته باشد؛
 - 3- 22تقاضاي برداشت از حساب جاري صرفاً توسط مشتري يا وکيل وي و به صاورت حضاوري
ارائه شود؛
 - 4- 22شناسايي مشتري به طور دقيق و در چارچوب مقررات مربوط انجام شود؛
ماده  - 23در موارد قهري و اضطراري ،برداشت و انتقال از حساب جاري به موجب قوانين و مقررات موضاوعه
انجام ميشود.

فصل نهم :نکات الزمالرعايه در قرارداد حسابجاري

ماده  – 24قرارداد حسابجاري بايد حداقل ،موارد زير را در برگيرد:
 - 1- 24مسئوليت هاي صاحب/صاحبان حساب درخصوص به هنگام نمودن اطالعاات ضاروري (از
جمله اطالعات الزم براي شناسايي کافي و دسترسي به وي/آن ها مانناد تغييار نشااني و
شماره تلفن)؛
تبصره ـ آدرس و کدپستي مشتري ،موجود در سازمان ثبت احوال کشور (پايگاه اطالعات جمعيتاي کشاور)
يا سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،ماالک باناک باراي ارساال ابالغياههاا ،مکاتباات و نياز
گواهينامه عدم پرداخت چک خواهد بود.
 - 2- 24مسئوليت هاي صاحب/صاحبان حساب در قبال حفظ و نگهداري از دسته چاک درياافتي و
اقداماتي که در صورت مفقود شدن يا به سرقت رفاتن آن ،باه عهاده صااحب/صااحبان
حساب و يا وکيل وي/آنها ميباشد؛
 - 3- 24شرايط الزم براي صدور دسته چک ،مندرج در مواد  13الي  16اين دستورالعمل؛
 - 4- 24وظايف بانک در مورد تشخيص اصالت چک و شناسايي دارنده آن (در چاارچوب مقاررات
جاري) ،هنگام پرداخت وجه چک؛
 - 5- 24بانک ملزم به پرداخت وجه چک ،حداکثر تا ميزان موجودي حسابجاري ميباشد .مشتري
به موجب اي ن قرارداد بانک را موظف نمود ،در صورت نبود وجه کافي در حسابجااري وي،
از موجودي قابل برداشت مشتري در ساير حساابهااي وي (باه اساتثناي حساابهااي
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مشترک با ساير اشخاص) به ترتيب اولويت از سررده جااري (باراي اشاخاص حقاوقي)،
قرضالحسنه پسانداز ،سرمايهگذاري کوتاهمدت و سارمايه گاذاري بلندمادت ،در هماان
بانک برداشت و نسبت به تأمين وجه مورد نياز براي پرداخت تمامي مبلغ چک و در صورت
عدم کفايت ،قسمتي از وجه آن ،اقدام نمايد.
تبصره  1ـ در صورت نبود وجه کافي در حسابجاري مشترک ،بانک موظف است از موجودي قابل برداشات
حساب هاي شخصي هر يک از صاحبان حساب مشترک (مطابق با مفااد قارارداد حساابجااري
مشترک و در صورتي که در قرارداد اشاره نشده باشد به صورت متناصفاً) در همان بانک برداشت
و نسبت به تأمين وجه مورد نياز براي پرداخت مبلغ چک اقدام نمايد.
تبصره  2ـ بانک ميتواند بابت ارائه خدمات موضوع اين بند ،کارمزد جداگانهاي از مشتري اخذ نمايد.
 - 6- 24شرايط ذکر شده در فصل ششم اين دستورالعمل که به موجب آن بانک باياد از پرداخات
بخشي از  /تمامي وجه چک خودداري نمايد؛
 - 7- 24اخذ رضايت از مشتري مبني بار ايان کاه باناک مرکازي ،در چاارچوب بناد  7-27ايان
دستورالعمل ،مجاز است اطالعات مربوط به سابقه چک برگشاتي (مطاابق بناد  9-2ايان
دستورالعمل) مشتري را در اختيار ديگران قرار دهد و مشتري حق هرگونه اعتراضاي را در
اين خصوص از خود سلب ميکند؛
 - 8- 24شرايط انسداد بخشي از/تمامي موجاودي حسااب ،غيرفعاال نماودن و همچناين بساتن
حساب؛
 - 9- 24شرايط ناظر بر چگونگي برداشت و انتقاال از حساابجااري ،ماوارد خااص در برداشات،
برداشت و انتقال از حساب جاري مشترک  ،بستن و تقسيم موجودي حساب باين صااحبان
آن درصورت مسدود شدن حساب باه موجاب دساتور مراجاع قضاايي ،فاوت ،حجار ياا
ورشکستگي هر يک از آنها؛
 - 11- 24شرايطي که به موجب آن ،بانک مجاز به افشاي اطالعات هويتي فرد يا افرادي اسات کاه
چک را ظهرنويسي نمودهاند؛
 - 11- 24تبيين مقررات خاص حاکم بر حسابجاري ارزي؛
 - 12- 24شيوه ارائه يا ارسال صورت حساب براي مشتري و مقاطع زماني آن؛
 - 13- 24نحوه رفع مغايرتهاي احتمالي موجود در صورت حساب؛
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 - 14- 24شيوه اطالع رساني مشتري به بانک در خصوص تغييرات اعضاي هيأت مديره و صااحبان
امضاي مجاز و يا عزل يا استعفاي وکيل و نيز اعمال هرگونه تغيير در حدود اختيارات وي؛
 - 15- 24نحوه اطالع رساني به مشتري در صورت هرگونه اشتباه بانک در انتقال وجوه باه حسااب
وي و تعيين مهلت زماني ،که در هر صورت کمتر از سه روز کاري نخواهد بود ،براي تأدياه
اين وجوه و همچنين شيوه استرداد وجوه مزبور در صورت استنکا مشتري از تأديه آن؛
 - 16- 24تبيين اين موضوع کاه در صاورت ورشکساتگي ياا انحاالل باناک ،بازپرداخات ماناده
حسابجاري مشتري مطابق با مقررات صندوق ضمانت سرردهها خواهد بود؛
 - 17- 24ضرورت آگاهي متقاضي از مفاد قانون صدور چک و اصالحيههاي پس از آن؛
 - 18- 24مسئوليت مشتري در قبال چک هاي در گرد

در صورتي که مشتري اقادام باه بساتن

حسابجاري خود نمايد؛
 - 19- 24قرارداد منعقده ،در هر زمان از قوانين و مقررات جاري آن زمان تبعيت مينمايد.

فصل دهم :نحوه بستن حسابجاري و نکات مربوط به آن

ماده  – 25بانک ملزم است در موارد ذيل نسبت به بستن حسابجاري مشتري اقدام نمايد:
 - 1- 25تحقق مفاد ماده  21قانون صدور چک؛
 - 2- 25دريافت درخواست مکتوب مشتري يا وکيل وي مبني بر بستن حسابجاري.
مشتري بر عهده وي ميباشد.

تبصره ـ مسئوليت ناشي از وجود چکهاي در گرد

ماده - 26در صورت بسته شدن حساب جاري مشتري ،بانک موظف است بنا به درخواست وي ،مبالغ احتماالي
واريزي به اين حساب را به حساب معرفي شده ديگري در همان بانک واريز نمايد.

فصل يازدهم :ساير الزامات ناظر بر حسابجاري

ماده  - 27بانک موظف است الزامات ذيل را در خصوص حسابجاري رعايت نمايد:
 - 1- 27به منظور مديريت مؤثر مخاطراتي که ممکن است از ناحيه حسابجاري متوجه بانک شاود،
بانک مکلف است الزامات مذکور در قانون و آييننامه مبارزه با پولشويي ،دستورالعملهاا و
بخشنامه هاي مرتبط با آن و همچنين موارد مربوط به “آئين نامه مدت و طرز نگاهـداري اوراق

بازرگاني ،اسناد و دفاتر بانکها” و “مديريت ريسک” را بهطور دقيق رعايت نمايد؛

11

 - 2- 27شرايط قرارداد و کارت نمونه امضاء بايد در حضور متصدي افتتاح حساب جاري به امضااي
متقاضي يا وکيل وي رسانده شود؛
 - 3- 27خسارات ناشي از عملکرد اشتباه بانک در خصوص واريز وجوه به حساب مشتري ،از زماان
واريز تا هنگام ابالغ واقعي به وي ،مطابق قانون آيين دادرسي مادني ،باا احتسااب مهلات
مقرر در متن ابالغيه براي برگشت وجوه ،متوجه بانک ميباشد؛
 - 4- 27کارمزد صدور دسته چک و چک عمومي ،انسداد حساب ،صدور گواهي ناماه عادمپرداخات
چک ،رفع سوءاثر و موضوع تبصره  2بند  5- 24اين دستورالعمل ،به موجب مقررات صادره
از سوي بانک مرکزي تعيين ميشود؛
 - 5- 27ساير ابزارهاي برداشت از حسابجاري بايد به تصويب بانک مرکزي برسد؛
 - 6- 27بانک مرکزي موظف به استقرار ساامانه اطالعااتي باراي ثبات اطالعاات چاک برگشاتي
مي باشد و بانک ملزم است که اطالعات گواهي نامه عدم پرداخت چک برگشتي را مطابق با
ضوابط اعالم شده توسط بانک مرکزي ،به سامانه اطالعاتي فوق ارسال کند؛
تبصره ـ در صورت صدور گواهينامه عدم پرداخت براي اشخاص حقوقي ،باناک موظاف اسات عاالوه بار
ارسال اطالعات مربوط به شخص حقوقي به سامانه اطالعاتي بانک مرکزي ،اطالعات مرباوط باه
امضاءکنندگان چک برگشتي را نيز به سامانه مذکور ارسال نمايد.
 - 7- 27بانک مرکزي ظر مدت يک سال از تاريخ الزم االجرا شدن اين دستورالعمل ،شايوه ناماه
اجرايي برقراري نظام استعالم همگاني در خصوص سابقه چک برگشتي (مطابق بناد 9- 2
اين دستورالعمل) را تدوين و ترتيبات موردنياز براي اجراي اين نظام را فراهم ميسازد؛
 - 8- 27حداقل موجودي براي افتتاح حساب جاري توسط هيأت مديره هر بانک و حداکثر براي هار
دو سال يکبار ،تعيين ميگردد؛
 - 9- 27بانک هنگام پرداخت وجه چک ،ملزم به رعايت مقررات مبارزه باا پولشاويي در خصاوص
احراز هويت ارائه دهنده چک مي باشد و بايد شماره ملي ،شناسه ملي يا شماره اختصاصاي
اتباع خارجي ارائه دهنده چک را در سامانههاي اطالعاتي خود ثبت نمايد؛
 - 11- 27بانک مجاز به افتتاح و نگهداري بيش از يک حساب جاري ريالي براي هر شخص حقيقاي
نميباشد؛
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تبصره ـ بانک موظف است ظر يک سال از الزماالجراء شدن اين دستورالعمل ،تمامي حسابهاي جااري
موضوع اين بند را شناسايي و پس از اطالع مکتوب به مشتري ،تا زمان تعيين تکليف حساب هاي
جاري مازاد ،در مرحله اول از اعطاي دسته چک جديد به حساب هاي جاري مازاد ،خودداري کرده
و در مرحله بعد ،نسبت به انسداد حساب هاي جاري مازاد اقدام نمايد .مشتري موظف باه تعياين
حساب هاي جاري مازاد خود در هر بانک مي باشد و در صورت استنکا از انجاام مقاررات ايان
تبصره ،بانک مکلف است رأساً اقدام به تعيين حسابهاي جاري مازاد مشتري نمايد.
 - 11- 27بانک موظف است به منظور رعايت مفاد اين دساتورالعمل ،نسابت باه طراحاي و ايجااد
کنترلهاي داخلي الزم اقدام نمايد.
 - 12- 27از تاريخ الزم االجراء شدن اين دستورالعمل ،بانک بايد هنگام ارائه دسته چک به مشتري،
مفاد اين دستورالعمل را به اطالع وي رسانده و قرارداد جديد منعقد و يا باه قارارداد قبلاي
الحاقيه منضم نمايد .در صورت استنکا مشتري در پذير

انعقاد قارارداد جدياد ،باناک

موظف است از اعطاي دسته چک به مشتري خودداري کند.
 - 13- 27بانک ها موظفند ظار مادت شاش مااه پاس از الزماالجارا شادن ايان دساتورالعمل،
حساب هاي جاري غيرمتمرکز (سانتي) خاود را باه طاور کامال غيرفعاال نمايناد و صارفاً
حسابهاي جاري متمرکز مورد استفاده مشتريان قرار گيرد.

فصل دوازدهم :حداقل الزامات ناظر بر طراحي چک توسط بانک

ماده  – 28در طراحي برگههاي چک ،رعايت نکات زير الزامي ميباشد:
 - 1- 28قيد کلمه «چک» بر روي برگه چک؛
 - 2- 28درنظر گرفتن محلي بر روي برگه چک براي درج تاريخ صدور؛
 - 3- 28درج نام بانک محالعليه؛
 - 4- 28درج نام شعبه بانک محالعليه و کد شعبه؛
 - 5- 28درج شماره سريال برگه چک؛
 - 6- 28درنظر گرفتن محلي بر روي برگه چک جهت درج مبلغ چک (به حرو )؛
 - 7- 28درنظر گرفتن محلي بر روي برگه چک جهت درج مبلغ چک (به عدد)؛
به شماره ملي
 - 8- 28درج عبارت “در وجه ................
به شناسه ملي
به شماره اختصاصي اتباع خارجي

 ”...............بر روي برگه چک؛
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 - 9- 28درج عبارت “به حواله کرد”؛
 - 11- 28درج شماره حساب و شناسه حساب بانکي ايران (شبا)؛
 - 11- 28درج نام و نامخانوادگي و شماره ملي براي شخص حقيقي؛
 - 12- 28درج نام و شناسه ملي براي شخص حقوقي؛
 - 13- 28درج عبارت ”امضاي مشتري يا وکيل وي“؛
 - 14- 28نقش تمبر مالياتي هر برگه چک.
تبصره ـ نحوه طراحي موارد فوق و مشخصات فني چک ها ،مطابق با شيوه نامه اي خواهد بود که ظار ساه
ماه از ابالغ اين دستورالعمل به تصويب هيأت عامل بانک مرکزي ميرسد.

فصل سيزدهم :محروميتها و مجازاتهاي انتظامي

ماده  - 29بانک موظف به رعايت کامل مفاد اين دستورالعمل بوده و در صورت تخلف ،مشامول مجاازات هااي
انتظامي موضوع ماده  44قانون پولي و بانکي کشور مي گردد .در هر صورت مسئوليت عدم رعايت ياا
تخطي از مقررات اين دستورالعمل با هيأت مديره هر بانک است.

فصل چهاردهم :ساير موارد

ماده  - 31بانک ها موظف هستند طي يکسال پس از الزماالجرا شدن اين دستورالعمل ،هر ششماه ياکباار،
گزار

عملکرد خود در اجراي اين دستورالعمل را بهطور مشروح به بانک مرکزي ارسال نمايند .بانک

مرکزي نيز موظف است يکسال پس از الزم االجرا شدن اين دستورالعمل ،گزار

عملکرد باناک هاا

در اجراي اين دستورالعمل را به شوراي پول و اعتبار ارائه دهد.
ماده  - 31از تاريخ الزماالجراء شدن اين دستورالعمل ،مقررات مغاير با آن از جمله بخشنامههاي ذيل منساوخ
اعالم ميگردد:
 -1بخشنامه شماره نب 4234/مورخ 1361/11/21
 -2بخشنامه شماره  34/1197مورخ 1373/4/22
 -3بخشنامه شماره  4291مورخ 1379/9/26
 -4بخشنامه شماره طب 2111/مورخ 1379/4/24
 -4بخشنامه شماره نت 2321/مورخ 1371/4/12
 -6بخشنامه شماره  9149مورخ 1376/12/12
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 -7بخشنامه شماره  4714مورخ 1379/1/31
 -1بخشنامه شماره  4137مورخ 1379/7/19
 -9بخشنامه شماره  1729مورخ 1376/11/21
 - 11بخشنامه شماره  9323مورخ 1374/11/31
 - 11بخشنامه شماره  34/1131مورخ 1373/3/13
 - 12بخشنامه شماره  34/1613مورخ 1372/9/23
 - 13بخشنامه شماره  34/1611مورخ 1372/9/1
 - 14بخشنامه شماره  34/1149مورخ 1371/12/3
 - 14بخشنامه شماره نب 4614/مورخ 1361/12/7
 - 16بخشنامه شماره نب 1924/مورخ1367 /4/14
 - 17بخشنامه شماره  24/ 3117مورخ 1363/7/17
 - 11بخشنامه شماره نب 143/مورخ 1314/2/29
 - 19بخشنامه شماره نب 424/مورخ 1314/2/4
 - 21بخشنامه شماره نب 2717/مورخ 1314/4/4
 - 21بخشنامه شماره طب 619/مورخ 1314/4/24
 - 22بخشنامه شماره طب 4219/مورخ 1311/11/7
 - 23بخشنامه شماره طب 999/مورخ 1312/3/11
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