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تعاليبسمه  
  

  مقدمه:

مجلــس  ۱۳۹۷مصــوب ســال  “صــدور چــک قــانون” ياصــالح )۶( ادهمــ ليــذ )۲( تبصــرهبــا اســتناد بــه 

  :گرددمي نيدوتر يبه شرح ز »يچک مورد« يعطاناظر بر ا مقررات، ياسالم يشورا

  فيتعار فصل نخست: 

  رود:به جاي عبارات مربوط به کار مي زيردر اين دستورالعمل عناوين  - ١  ماده

راسـتاي اهـداف مـورد اشـاره در در  ،ياز چک کـه بـه صـورت مـورد ينوع چک موردي: -1 -1

ــت ــا رعاي ــانون، ب ــتورالعمل،  ق ــن دس ــدرج در اي ــرايط من ــهش ــي ب ــتري حقيق ــد  مش فاق

 .گردديم اعطاچک دسته

 با اصالحات و الحاقات بعدي آن؛ ١٣٥٥مصوب سال » قانون صدور چک« قانون: -2 -1

کشـور  يدر شـبکه بـانک فاقـد دسـته چـک »يجـار حسـاب« يدارابه شـخص  :يمشتر -3 -1

 گردد.اطالق مياست، » يچک مورد«استفاده از متقاضي که 

کـه چـک مـوردي در وجـه وي صـادر  به شخص حقيقي يـا حقـوقي :دارنده چک موردي -4 -1

 گردد.گرديده اطالق مي

و ثبـت نقـل و انتقـال  دسـته چـک يکـيالکترون کپارچـهيسـامانه صـدور  :ادیسامانه صـ  -5 -1

 چک نزد بانک مرکزي؛

، بـه حسـابي اسـت کـه بانـک بـر اسـاس قـرارداد منعقـده بـا متقاضـي :يحساب جـار -6 -1

 نمايد؛الحسنه جاري به ريال، به نام وي افتتاح ميمنظور قبول سپرده قرض

  آنشرايط اعطاي چک موردي و استفاده از فصل دوم:  

بـا دريافـت شناسـه يکتـا بـراي  بايـد از طريـق سـامانه صـياد يمشتراعطاي چک موردي به  - ٢  ماده

مسـتلزم رعايـت فرآينـدها و الزامـات نـاظر بـر اعتبارسـنجي انجـام پـذيرد و  هر برگ چک موردي

 باشد.بندي اعتباري نميو رتبه

 زير ممنوع است: چک موردي به مشترياناعطاي  - ٣  ماده
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 ؛ورشکسته اشخاص -1 -3

  به؛ محکوم پرداخت از اشخاص معسر -2 -3

از طــرف رفــع ســوءاثر نشــده  کننده) چــک برگشــتيصــادرکننده (امضــاءوکيل/نماينــده  -3 -3

 ؛قانون وفق شرايط مقرر در اشخاص صاحب حساب

 ؛اعم از موردي و عادي رفع سوءاثر نشده اشخاص داراي چک برگشتي -4 -3

حسـب مفـاد قـوانين مربـوط از جملـه  قضـايي قطعـي مراجـع رأي بـه بنـا که اشخاصي -5 -3

 محکــومو چــک مــوردي  چــک دســته داشــتن از محروميــت بــهمــوارد مقــرر در قــانون، 

   اند؛شده

هـا بـه داليـل قـانوني يـا حسـب تصـميم مرجـع قضـايي اشخاصي که حساب جاري آن -6 -3

بخشـي از بـه اسـتثناي مـواردي کـه صـرفًا  مسدود گرديده و برداشت از آن ممنـوع اسـت؛

حساب جاري مشتري مسـدود شـده و برداشـت مـابقي موجـودي حسـاب جـاري موجودي 

 پذير است؛وي امکان

ــه محکــوم پرداخــت از معســر ورشکســته، اشــخاص -7 -3 ــا ب  رفــع برگشــتي چــک داراي ي

 وکالـت بـه) مکـرر قـانون، ٢١ذيـل مـاده ( ٢مطابق حکم مقرر در تبصـره  که نشده سوءاثر

 ؛کنندمياقدام  حقوقي يا حقيقي شخص از اعم حساب صاحب طرف از نمايندگي يا

و صـدور  عليـه بـودهمسـتلزم داشـتن حسـاب جـاري نـزد بانـک محال ياستفاده از چک مورد - ٤  ماده

 آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صياد است.

يـا تحقـق هـر موجـودي کـافي پرداخت وجه چـک مـوردي بـه دليـل نداشـتن عدم در صورت  - ٥  ماده

برگشـت چـک بـه علـت دسـتور عـدم  ي(بـه اسـتثنا براي برگشت چـک يک از علل مقرر در قانون

کننده چـک از طـرف و وکيـل يـا نماينـده امضـاء، صـاحب حسـاب قـانون) ١٤پرداخت موضوع ماده 

) ٥ل مـاده (يـذمنـدرج در  يهـاتيحرومتا زمان پرداخت دين ناشـي از چـک مزبـور، مشـمول موي 

چـک جديـد و اسـتفاده  و نيـز محروميـت از دريافـت دسـته چـک، صـدور بـه قـانون يمکرر الحاق

 .باشدمجدد از چک موردي مي

تقاضـا هـر در  کشـور در شـبکه بـانکي مشـتریهـر  اعطاء بـهحداکثر تعداد چک موردي قابل  - ٦  ماده

 .باشدفقره مي ٥حداکثر  و در مجموع ساالنه،حداکثر دو فقره 
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 يياعطـا يقبلـ يمـورد يهـاچکتعيـين تکليـف  قبـل ازتـا  يمشـتربه  يچک مورد يعطاا ـتبصره 

  است. ، ممنوعها به بانکي در سامانه صياد يا ارائه آنبه و

نامه موضـوع مـاده بـر اسـاس شـيوهچـک مـوردي،  کلي مجاز ساليانه براي صـدورسقف مبلغ  - ٧  ماده

  .باشدميقانون  ي) اصالح٦ماده ( يياجرا) دستورالعمل ٧(

صـادرکننده چـک مـوردي شـامل سـابقه چـک  آخـرین وضـعیت توانـدیمچک موردي  دارنده - ٨  ماده

 سـامانه صـیاداز طریـق هـاي تسـویه نشـده را برگشتی در سه سـال اخیـر و میـزان تعهـدات چک

 .دیاستعالم نما

در وجـه چـک مـوردي شخصـی کـه  توسـطچک موردي غیرقابل انتقال به غیـر بـوده و صـرفاً  - ٩  ماده

 قابل تسویه است. ،او صادر شده

ــوردچــک  هیتســو - ١٠  ماده ــه يم ــوط ب ــت من ــت  ثب ــز ثب ــات تســویه آن در مشخصــات آن و نی عملی

 است.صیاد  سامانه

 فصل سوم: سایر الزامات

هــاي مــوردي کــه در ایــن دســتورالعمل ذکــر نشــده ســایر ضــوابط و الزامــات نــاظر بــر چک -  ١١  ماده

 باشد. است، حسب مورد تابع مفاد قانون می

 

چهـل و یکمـین جلسـه در  ،تبصـره یـک و مـاده یـازده قالـب در »يچـک مـورد« يعطاناظر بر امقررات  

   .به تصویب رسید يون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباریسیکم 17/12/1399مورخ 


