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و در کجا در دسترس ستیسامانه چ نیاست ا ادیقرار بر ثبت چک ها در سامانه ص یطبق اطالع رسان -1

است؟

و  دییسامانه ثبت، تا نیها در اچک، چک دیاست و براساس قانون جد یدر بانک مرکز کپارچهیسامانه  اد،یص

 .شوند یمنتقل م

حوزه پرداخت است که آماده ارائه  یلیموبا یشامل برنامک ها ادیبه سامانه ص یدسترس یحال حاضر ابزارها در

. شودیشاپرک منتشر م تیهستند و فهرست آنها در سا یاریو انتقال چک به صورت اخت دییخدمات ثبت، تا

را فراهم  ادیبه سامانه ص یدسترس انامک یبه زود زین یبانک و همراه بانک بانک ها و موسسات اعتبار نترنتیا

 نیدهند. همچن یندارند، انجام م نترنتیبه ا یکه دسترس ییکسا یخدمت را برا نی. شعب بانک ها هم اکنندیم

 یکدها ،یامکیبانک، ابزار پاز جمله تلفن ادیبه سامانه ص یدسترس گرید یروش ها یدر حال بررس یبانک مرکز

 .خواهند شد یرساناطالع یاست که توسط شبکه بانک ییهاروش ریو سا یدستور

شود؟یم یاجبار ادیثبت چک ها در ص یاز چه زمان -2

موجود هم در حال حاضر  یشود. چک ها یم یاجبار ادیدر سامانه ص دیجد ی، ثبت چک ها1400سال  یابتدا از

 یآورموجود را جمع یچک ها نده،یدر آ یثبت شوند. البته بانک مرکز ادیدر سامانه ص یاریبه صورت اخت توانندیم

دهد  یقرار م انیمشتر اریرا در اخت ناسبم یخصوص، فرجه زمان نیو در ا کندیم نیگزیجا دیجد یهاو با چک

 .دیایبه وجود ن یتا مشکل

دارند؟ ییهایژگیچه و دیجد یهاچک-3

و سبز  یموجود صورت یهاموجود متفاوت است. مثال رنگ چک یدارند که از چک ها یژگیچند و دیجد یهاچک

عبارت  دیجد یهابرگه چک یبر رو نی. همچنشوندیبا تم رنگ بنفش چاپ و منتشر م دیجد یهااست اما چک

 .درج شده است« .تاس ادیو انتقال آن در سامانه ص افتیچک منوط به ثبت صدور، در نیا یکارساز»
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هستند ادیص دیچک جد یکه دارا یانیافزار نداشته باشد، مشترنرم ای نیکشیاگر بانک عامل اپل -4

ثبت کنند؟ ادیچک خود را در سامانه ص توانندیچگونه م

استفاده  ادیبه سامانه ص یدسترس یبرا یپرداخت عموم یهاشنیکیاپل قیاز طر ایبه شعبه مراجعه کنند  توانندیم

 .کنند

داشته  یدسترس نترنتیبه ا توانندینم لیکه به هر دل یافراد یبرا دیجد یهادر استفاده از چک -۵

 در نظر گرفته شده است؟ یباشند، راهکار

در بانک  زین ادیبه ص یدسترس یروش ها ریبه شعبه بانک مراجعه کنند. البته سا توانندیدسته از افراد م نیا

 .خواهد شد یشدن، حتما اطالع رسان ییاست که به محض اجرا یدر دست بررس یمرکز

اطالعات چک را ثبت کرد؟ دیچگونه با -6

مراجعه  ادیبه سامانه ص یدسترس یاز ابزارها یکیاز درج مندرجات چک در برگ آن، صادر کننده چک به  پس

 .کندیم نفعانیذ/نفعیذ یتیسپس اقدام به ورود اطالعات چک و اطالعات هوکرده و 

 :است ریمراحل به شرح ز خالصه

در برگ چک نفعیذ یتیمبلغ و اطالعات هو د،یسررس خیثبت مندرجات شامل تار •

ادیبه سامانه ص یدسترس یاز ابزارها یکیمراجعه به  •

 :تیاحراز هو •

و رمز عبور  ینام کاربر افتیبار پس از در کیبانک، صرفاً  یلیو برنامک موبا بانکنترنتیدر ا تیاحراز هو - 

.شودیها انجام مبرنامه نیا

های بانکی متعلق ورود اطالعات یکی از کارت قیحوزه پرداخت از طر یلیموبا یهادر برنامک تیاحراز هو - 

.شودیکه دسته چک وی را صادر کرده است، انجام م یبه صادرکننده چک نزد همان بانک

.شودیموجود انجام م یهاعامل طبق روال یهادر شعب بانک تیاحراز هو-
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«بابت» لدیف لیو تکم ادیورود مندرجات چک در سامانه ص •

چک هیو ثبت اول دییتا •

کرد؟ دییاطالعات چک را تا دیچگونه با -7

مندرجات برگ چک با اطالعات ثبت شده در سامانه  قیچک منوط به استعالم و تطب ییثبت نها نکهیتوجه به ا با

 :را صورت خواهد داد ریچک با در دست داشتن برگ چک اقدامات ز رندهیگ باشد،یم ادیص

بودن ابزار مورد استفاده توسط صادرکننده  کسانیبه  ی)لزوم ادیبه سامانه ص یدسترس یاز ابزارها یکیمراجعه به  •

چک وجود ندارد( کنندهدییو تا

:تیاحراز هو •

و رمز عبور  ینام کاربر افتیبار پس از در کیبانک، صرفاً  یلیو برنامک موبا بانکنترنتیدر ا تیاحراز هو - 

.شودیها انجام مبرنامه نیا

های بانکی متعلق ورود اطالعات یکی از کارت قیحوزه پرداخت از طر یلیموبا یهادر برنامک تیاحراز هو - 

.شودیچک انجام م نفعیبه ذ

 .شودیموجود انجام م یهاعامل طبق روال یهادر شعب بانک تیاحراز هو - 

نفعیذ یتیمبلغ و اطالعات هو د،یسررس خیمندرجات برگ چک شامل تار قیاستعالم و تطب •

عدم انطباق مندرجات ایرد چک براساس انطباق  ای دییتا•

را خواهد  دینقد شدن در سررس تیو قابل شودیم یتلق ییثبت نها تیچک: چک در وضع دییدر صورت تا

 .داشت

چک  کیزیف ستیبایمندرج در سامانه، م لیاز دال یکیضمن انتخاب حداقل  نفعیدر صورت رد چک: ذ

 .دهنده عودت دهدرا به صادرکننده/انتقال

 دیانتقال چک صرفا با ای دییثبت، تا یحوزه پرداخت برا یلیموبا یهابرنامک قیاز طر ادی: مراجعه به سامانه صنکته

 .دآن متعلق به خود شخص است، انجام شو کارتمیکه س یهمراهتلفن قیاز طر
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شود؟ یانجام م یانتقال به چه روال یچک برا یسیپشت نو -8

 قیاز طر دیبا دیجد یهاادامه دارد اما انتقال چک یانتقال، طبق روال قبل یموجود برا یهاچک یسینو پشت

 .انجام شود ادیسامانه ص

انتقال داد؟ ادیسامانه ص قیچک را از طر توانیچگونه م -۹

اساس،  نیشده است. بر ا نیگزیجا ادیبا درج اطالعات مربوطه در سامانه ص یسینوچک پشت دیقانون جد در

 :ردیانجام گ ستیبایتوسط انتقال دهنده چک م ریمراحل ز

ادیبه سامانه ص یدسترس یاز ابزارها یکیمراجعه به  •

 :تیاحراز هو•

و رمز عبور  ینام کاربر افتیبار پس از در کیبانک، صرفاً  یلیو برنامک موبا بانکنترنتیدر ا تیاحراز هو

 .شودیها انجام مبرنامه نیا

های بانکی متعلق ورود اطالعات یکی از کارت قیحوزه پرداخت از طر یلیموبا یهادر برنامک تیاحراز هو

 .شودیچک انجام م نفعیبه ذ

شودیموجود انجام م یهاعامل طبق روال یهادر شعب بانک تیاحراز هو. 

ادیبرگ چک متعلق به انتقال دهنده در سامانه ص یادیورود شناسه ص 

(رندهیگچک)انتقال دیجد نفعیذ تیو هو« بابت» یورود اطالعات مربوط به قلم اطالعات 

انتقال چک هیو ثبت اول دییتا 

 ادیبرگه چک در سامانه ص افتیرا پس از در دییمرحله تا دی( بارندهیگچک)انتقال دیجد نفعیذ زیانتقال چک ن در

 .انجام دهد

در وجه حامل صادر شوند؟ توانندیم یمیقد یهاچک ایآ -10

.صادر شوند توانندیم زیدر وجه حامل ن نیشوند و بنابرا یکارساز توانندیبه شکل سابق م یمیقد یهاچک
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هاست؟صدور چک در وجه حامل شامل کدام چک تیممنوع -11

.ثبت شوند ادیمشخص صادر، و در سامانه ص نفعیدر وجه ذ دیبا دیجد یواقع چک ها. در دیجد یها چک

است؟ ریپذضمانت امکان یصدور چک هنوز هم صدور چک برا دیبا ابالغ قانون جد ایآ -12

در سامانه  دیبا دیجد یهاچک یاما صدور چک ضمانت برا شودیموجود که طبق روال انجام م ی. چک هابله

 .ثبت شود ادیص

افتد؟ یم یثبت نشود چه اتفاق ادیدر سامانه ص دیطرح جد ادیص یاگر چک ها -13

دارد که نشان  یسند مدن کیو صرفاً نقش  شوندیمقرر در قانون صدور چک نم یها و سازوکارهاالزام مشمول

 .دیطلب دار یاز شخص دهدیم

است؟ یبا چه شخص ادیثبت چک در سامانه ص فهیوظ -14

.کندیم دییآن را تا زیچک ن نفعی. ذکندیثبت م ادیچک، چک را در سامانه ص صادرکننده

ست؟یچ فیباشد تکل ریمغا ادیاگر مندرجات برگه چک با اطالعات سامانه ص -1۵

در صورت وجود  دیجد یچک ها عیاست مالک، برگه چک است اما با توز یاریحال حاضر که ثبت چک اخت در

 .تواند چک را برگشت بزند یکند و اگر دارنده چک بخواهد، م یبانک، وجه چک را پرداخت نم رت،یمغا

صدور آن را ثبت اد،یکننده چک هستند از کجا بدانند صادرکننده در سامانه ص افتیکه در یکسان-16

کرده است؟

نکرده باشد،  دییصادرکننده را تا یوارد نشده و اطالعات ثبت ادیاگر در ص کنندهافتیاست که در نیمهم ا نکته

برگه چک حتما  افتیکننده چک، در زمان در افتیموضوع در نیاز ا نانیاطم یبرا نیچک او اعتبار ندارد بنابرا

 .کند دییو تا یرا بررس ادرکنندهمراجعه کرده و اطالعات ثبت شده توسط ص ادیبه سامانه ص دیبا
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شود؟یم یشامل چه موارد دیدر قانون جد یدارندگان چک برگشت یهاتیمحروم -17

 نیا ،یبانک مرکز کپارچهیمبلغ چک در سامانه  یکسر ایپرداخت بودن  رقابلیچک، بعد از ثبت غ دیقانون جد در

و چهار  ستی. پس از گذشت بدهدیاطالع م یها و مؤسسات اعتبارسامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک

رفع سوء اثر نشده است،  یکه از چک برگشت ینحسب مورد مکلفند تا زما یها و مؤسسات اعتبارساعت، تمام بانک

 :اعمال کنند یرا نسبت به صاحب حساب و امضاکننده چک برگشت ریز یهاتیمحدود

اعتبار کارت/  خیتار دیتمد /یصدور المثن یحت د؛یجد یعدم امکان افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانک -الف

 خرد التیو تسه یکارت اعتبار

و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد  یبانک یهاها و کارتمسدود شدن وجوه تمام حساب -ب

 مبلغ چک؛ یکسر زانیموجود است به م یمؤسسات اعتبار ایها بانک

؛یالیر ای یارز یهامهناصدور ضمانت ای یبانک التیعدم پرداخت هرگونه تسه -ج

 .یالیر ای یارز یاعتبار اسناد شیعدم گشا -د

در چک ایمربوط به شرکت هستند آ یچک برگشت یشرکت که دارا کی رهیمد ئتیافراد ه -18

خورند؟یبه مشکل بر م زیخود ن یشخص

 یاز شرکت، چک را صادر )امضا( کرده باشد در مورد چک ها یندگیبه نما رهیمد اتیکه فرد عضو ه یصورت در

 .شود یم یدارندگان چک برگشت یها تیمشمول محروم زین یشخص

رند؟یتوانند دسته چک بگ یچک م دیبه بانک دارند طبق قانون جد یکه بده یکسان ایآ -1۹

.را ندارند یاساساً امکان افتتاح حساب جار یبانک مرکز یاشخاص مطابق ضوابط ابالغ نی. اریخ

7www.hengamehasgari.com



دارد؟ ییایثبت اطالعات چک چه مزا -20

رسدیصدور چک بالمحل به حداقل م. 

اریمربوط به آن بس یو پرونده ها یبرگشت یهاو قطعا آمار چک شودیم شتریاعتبار و اعتماد به چک ب 

 .ابدییکاهش م

و ثبت اطالعات مندرج  یریگ بانیو با پشت ستین یبه الشه کاغذ یقانون، اعتبار چک صرفاً متک یبا اجرا

 هایو نگران شودیم یریمثل جعل چک جلوگ یاز وقوع جرائم ،یمتمرکز بانک مرکز ستمیدر چک در س

.کندیم دایپ کاهشزلزله، سرقت چک و ...  ل،یس لیاز قب یرفتن الشه چک در موارد نیدر خصوص از ب

وجود  یدارندگان چک برگشت یبرا ادیدر سامانه ص دیاست که اجازه ثبت چک جد نیا ایاز مزا گرید یکی

توانست دسته چک خودش را تا برگ آخر استفاده کند  یداشت م یچک برگشت یندارد. قبال اگر شخص

ک فقره چک ی یکه حت یکسان یبرا ادیدر سامانه ص دیصدور و ثبت چک جد د،یقانون جد یاما با اجرا

 .ستین ریپذداشته باشند، امکان یبرگشت

شودیتر مکوتاه اریبس یبه چک برگشت ییقضا یدگیزمان رس 

شودیم شتریب یدارندگان چک برگشت یها تیمحدود.

ر؟یخ ایهست  یضرور یکیزیبا ثبت اطالعات، وجود چک ف -21

.شودیداده م قیتطب ادیاست و در زمان وصول چک، اطالعات برگه چک با سامانه ص یضرور بله

گذارد؟یم یبانک انیمشتر اریرا در اخت یو انتقال چک، چه خدمات دییاز ثبت، تا ریغ ادیسامانه ص-22

صورت که با وارد کردن شناسه  نیصادرکننده چک را استعالم گرفت. به ا یاعتبار تیتوان وضع یسامانه م نیا در

نداشتن  ایرا از بابت داشتن  یبانک ستمیصادرکننده چک در س تیوضع دیتوانیبرگ چک م یادیص یرقم 1۶

 دیمشاهده کن یچک برگشت

.دیکن افتیدر زین ۷01۷01 یامکیو سامانه پ یبانک مرکز تیرا از سا سیسرو نیا دیتوانیشما م البته
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کرد؟ دیداشته باشد چه کار با یاگر حساب صادرکننده چک، کسر دیدر قانون جد -23

توان مبلغ موجود در  یکه چک در ابتدا متعلق به او بوده است( م یحساب صادرکننده )شخص یصورت کسر در

های چک از محل مبالغ موجود در سایر حساب یخواهان پرداخت مبلغ کسر نیچنآن حساب را طلب کرده و هم

در حال حاضر اجرا  وهاست چک یموضوع شامل تمام نیانفرادی ریالی صاحب حساب در همان بانک شد. ا

 .شودیم

های صادرکننده چک در مبلغ چک، عالوه بر امکان فوق، تمام حساب یو در صورت کسر دیجد یهاچک عیتوز با

ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت  24چک پس از گذشت  یمبلغ کسر زانیبه م یها و موسسات اعتبارتمام بانک

 .بودن )ثبت برگشت چک( مسدود خواهد شد

شود؟یچگونه انجام م دیدر قانون جد یچک برگشت یبرا ییاقدام قضا -24

قابل پرداخت بودن آن  ریبانک مکلف است به درخواست دارنده چک، فوراً غ ،یلیصورت برگشت چک به هر دل در

عدم پرداخت، علت  نامهیو درج آن در گواه یریکد رهگ افتیثبت کند و با در یبانک مرکز کپارچهیرا در سامانه 

 .کند می)دارنده چک( تسل یضو آن را امضاء، مهر و به متقا دیق حاًیعلل عدم پرداخت را صر ای

شده از سامانه  افتیدر یریکامل صادرکننده و دارنده چک، کد رهگ یو نشان تیهو دیعدم پرداخت با نامهیگواه در

 یچک و نمونه امضا یعدم مطابقت امضا ایمطابقت  تیو وضع یمهر بانک و شخص حقوق ،یبانک مرکز کپارچهی

 .شودیاثر داده نم بیبه آن ترت یبتو ث یصورت در مراجع قضائ نیا ریموجود در بانک درج شده باشد، در غ

قوه  ییقضا کیتواند به دفاتر خدمات الکترون یعدم پرداخت، م نامهیبا در دست داشتن گواه یچک برگشت دارنده

متن چک و احراز سه شرط مذکور  یاز دادگاه صالح را کند. دادگاه با بررس هییخواست صدور اجرارفته و در هیقضائ

در متن چک قید نشده  -2وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛  -1( قانون صدور چک )23در ماده )

صادر  14موضوع ماده  لیگواهی عدم پرداخت به دل-3باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ و 

جعل شده است  ایسرقت  ایچک اعالم نکرده باشد که چک مفقود  نفعیذ ایمعنا که صادرکننده  نینشده باشد. به ا

 .کندیرا صادر م هیباشد( اجرائ امدهیبه دست ن گریجرائم د ایدر امانت  انتیخ ای یبردارالهک قیاز طر نکهیا ایو 

که مطالبات خود را پرداخت کند  شودیمهلت داده م یروز به صادرکننده چک برگشت 10 ه،یابالغ اجرائ خیتار از

حسب درخواست  صورت،نیا ریکند، در غ یرا معرف یمال ایپرداخت آن بدهد  یبرا یبیبا موافقت دارنده ترت ای

 .اقدام خواهد شد «یمال یهاتیمحکوم ینحوه اجرا»دارنده چک، مطابق قانون 
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نحوه ثبت و تایید چک برای اتباع بیگانه به چه صورت است؟ -2۵

شوند و در ثبت و تایید و انتقال چک باید کد اتباع را وارد کنند.اتباع بیگانه در زمره اشخاص حقیقی تلقی می

ثبت و تایید چک برای مشتریان حقوقی از چه طریق ممکن است؟-26

. به مرور است بانک(بانک و موبایلهای بانکی )اینترنتدرگاه صیاد برای مشتریان حقوقی،ابزار دسترسی به سامانه 

های مربوط به اشخاص حقوقی، توسط صاحبان امضای ثبت و تأیید چکهمچنین  شود.های دیگر نیز اضافه میدرگاه

 پذیرد.( صورت میانددهشمجاز اشخاص مذکور )که وفق اساسنامه و مفاد روزنامه رسمی به این عنوان معرفی 

ثبت صدور چک در حساب جاری مشترک حقیقی به چه صورت است؟ -27

 بانکنترنتی)ا یبانک یهادرگاهحقیقی دارای حساب جاری مشترک،  انیمشتر یبرا ادیبه سامانه ص یابزار دسترس

های مربوط به حساب جاری صدور چکثبت همچنین  .شودیاضافه م زین گرید یها. به مرور درگاهاست (بانکلیو موبا

 آید.را دارند، به عمل می مشترک حقیقی، توسط شخص یا اشخاصی که حسب قرارداد حساب جاری، حق امضای چک

معامله فسخ شود ،و تا زمان سررسیدباشد شده و در سامانه صیاد ثبت زمانی که چکی صادر -28

تکلیف چیست؟

ها وجود دارد و در این صورت، اشخاص باید به یکی از شعب بانک بانک قابلیت ابطال چک با مراجعه به شعب

 صادرکننده دسته چک خود مراجعه کنند.

های آن دسته چک در سامانهدر صورت برگشت خوردن یک برگ چک، آیا امکان ثبت سایر برگ-2۹

صیاد وجود دارد؟

رفع سوءاثر از چک برگشتی، صدور چک جدید، از ناحیه  ( مکرر قانون صدور چک، تا زمان21با توجه به مفاد ماده ). خیر

 باشد.صاحب حساب و امضاکنندگان چک برگشتی مزبور، ممنوع می
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تا چه تعداد امکان پذیر است؟های جدید در سامانه صیاد برای چکانتقال -30

 محدودیت ندارد.

ثبت و تایید نکنند وضعیت چک ،اگر افراد میانی )ذینفعان چک( مشخصات چک را در سامانه-31

چگونه می شود؟ آیا روشی برای کنترل ثبت حتمی برای انتقال چک وجود دارد؟

ذینفع نباید چک را تحویل بگیرد. ذینفع پیش از دریافت برگ  جدید در سامانه صیاد، در صورت عدم ثبت چک

مان صدور چک، اطالعات اساسی شامل هویت دارنده، ( مکرر، در ز21طبق ماده ) چک باید از سامانه صیاد استعالم بگیرد.

بایست توسط صادرکننده در سامانه صیاد ثبت گردد و مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برکه چک، چک می

باشند. لذا چنانچه انتقال چک در برای همان شناسه یکتا می ثبت هویت شخص جدیددارندگان چک، برای انتقال، ملزم به 

 سامانه ثبت نگردد، اساساً انتقالی صورت نپذیرفته است. 

اگر چک ذینفعان متعدد داشته باشد و یکی از ذینفعان اطالعات چک را در سامانه تایید کرده-32

باشد آیا ذینفع دیگر می تواند نسبت به وصول چک اقدام کند؟

، وصول ذینفعان چکدر صورت تعدد لیکن چک در وضعیت تائید شده قرار خواهد گرفت. با تایید یکی از ذینفعان، 

، از سایرین، وکالت یا نمایندگی جهت ذینفعانبه عمل آید؛ مگر اینکه برخی  نفعانذیبایست با درخواست تمامی چک می

 وصول چک را اخذ نموده باشند.

رد آن را ثبت کند آیا امکان اصالح وجود دارد؟در صورتی که ذینفع به اشتباه به جای تایید، -33

خیر. در این صورت ذینفع باید از صادرکننده درخواست کند که چک را مجدد به نفع وی ثبت کند.

امکان اصالح/ ویرایش اطالعات توسط صادرکننده چک قبل از تایید/ عدم تایید ذینفع وجود-34

دارد؟

اقدام کند. چک ثبت لغوبایست نسبت به داشتن الشه چک میبله. با مراجعه به شعبه و با در دست 
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روش و مقررات چک های صیادی در رابطه با چک هایی که بانک ها به عنوان ضمانت از مشتریان-3۵

دریافت می کنند، به چه صورت است؟

های طرح جدید چککه  1400شد. از ابتدای سال های ضمانت در گذشته بدون درج تاریخ از افراد گرفته میچک

.العاتی(طبه همراه تاریخ و دیگر اقالم ا) ها باید در سامانه ثبت شوندشود تمامی این چکوارد بازار می

امکان اخذ چک سفید تاریخ و بعضا سفید امضا بابت ضمانت وجود نخواهد داشت و باید  1400از سال در واقع 

. صیاد درج شود ورت کامل بر روی برگه چک و سامانهکلیه فیلدهای چکهای صادره از جمله چک ضمانت به ص

هایی که به ( اصالحی قانون صدور چک و عدم تفکیک بین چک۶با توجه به اطالق ماده )از لحاظ حقوقی نیز 

های ضمانتی، مشمول تمامی احکام و های صیادی، چکشود، با سایر چکعنوان ضمانت از مشتریان دریافت می

 باشند.میهای صیادی ضوابط مربوط به چک

در صورت انتقال چک در سامانه صیاد، آیا نیازی به تغییر مشخصات در برگه چک نیز وجود دارد؟-36

شود و با نویسی میکند. در حقیقت ثبت اطالعات در سیستم جایگزین پشتخیر. ثبت در سیستم کفایت می

 وجود نخواهد آمد.انتقال چک، تغییری در مشخصات و  مندرجات برگه چک به 

آیا ،اگر مشتری تامین وجه چک صادره اش را از تمام حسابها در بانک خود تایید نکرده باشد-37

 بانک مجاز به برداشت وجه چک از سایر حساب هاست؟

تکلیف، شوددستورالعمل حساب جاری، از جمله مواردی که باید در قرارداد حساب جاری درج  6-17و  5-17طبق بندهای 

صورت ها )به ترتیب مقرر در بندهای مذکور(، دربرداشت سایر حساب قابل موجودی از محل چک وجه پرداخت به بانک

در واقع در صورت عدم تایید این موضوع توسط مشتری بانک، قرارداد باشد. صادرکننده می جاری حساب موجودی نبودن کافی

شود.حساب جاری منعقد نمی
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رهگیری بر روی گواهی عدم پرداخت از چه زمانی اجباری است؟چاپ کد -38

نامه عدم پرداخت صادر و درج کد کفایت موجودی، گواهیمحض ارائه چک به بانک و عدم. بهشوددر حال حاضر اجرا می

 پذیرد.رهگیری بر روی آن صورت می

نامه عدم پرداخت وری کد رهگیری بر روی گواهی( اصالحی قانون صدور چک، برای بانک تکلیفی مبنی بر درج ف4در ماده )

، 13/8/97االجرا شدن قانون اصالح قانون صدور چک مصوب است. انجام این تکلیف قانونی، از زمان الزم شدهبینی پیش

 ها  الزامی است.برای بانک

صیاد، آیا این با توجه به صدور گواهی عدم پرداخت به علت مغایرت اطالعات برگه چک با سامانه -3۹

موضوع به عنوان سوء سابقه برای صادرکننده چک لحاظ می شود؟

قانون  3ای چک، از مصادیق اختالف در مندرجات چک )موضوع ماده بله. مغایرت اطالعات نسخه کاغذی با اطالعات سامانه

ر چک(، منجر به برگشت مکرر قانون صدو 5و  5، 4صدور چک(، محسوب شده و در صورت درخواست دارنده )وفق مواد 

 چک و ثبت سوءاثر در سامانه یکپارچه بانک مرکزی خواهد شد.

همان روز پاس شود رفع سواثر به چه صورت است؟ ظهراگر چکی صبح برگشت خورده و -40

دهد. انجام میبا توجه به اینکه گواهی عدم پرداخت و رفع سوء اثر آنی است، فلذا کاربر شعبه اقدامات مصرح در قانون را 

 مشاهده نیست.لیکن در روز آینده هیچ اثری از برگشت و رفع اثر آن در سامانه قابل

در صورت مخدوش بودن برگه چک تکلیف چیست؟-41

( قانون صدور چک، در صورت مخدوش بودن برگه چک، بانک باید از پرداخت وجه چک خودداری نموده و 3وفق ماده )

نامه عدم پرداخت )برگشت چک( اقدام نماید.رخواست دارنده، نسبت به صدور گواهی(، در صورت د4)حسب ماده 
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چک برگشتی موکل که وکیل آن را امضا کرده است در حساب های شخصی وکیل هم ءاثر سو-42

تسری می یابد؟

شخص حقیقی یا حقوقی، ( مکرر قانون صدور چک، چنانچه شخصی به وکالت یا نمایندگی از 5( ماده )2با توجه به تبصره )

اقدام به صدور چک نموده و منجر به برگشت شود، اصوالً اقدامات این ماده، عالوه بر صاحب حساب، نسبت به وکیل یا 

( مکرر، از دریافت دسته چک، صدور 21( ماده )2گردد. همچنین، وکیل یا نماینده مذکور، وفق تبصره )نماینده نیز اعمال می

 باشد.یاد و استفاده از چک موردی به هر صورت )اصالتاً و یا وکالتاً( ممنوع میچک جدید در سامانه ص

آیا انتقال دهنده چک نیز مانند صادرکننده چک در صورت برگشت چک مسئولیت دارد؟-43

باشد.( قانون صدور چک، انتقال دهنده چک جزء متعهدین و مسئولین پرداخت چک می20با عنایت به ماده )بله. 

برداشت نقدی با چک توسط دارنده حساب به چه صورت خواهد بود؟-44

بایست به حساب شخص واریز شود.میلیون تومان امکان برداشت نقدی دارد ولی منابع باالی آن الزاما می 15زیر 

تواند به وکالت از شخص دیگر کهآیا می وقی دارای چک برگشتی باشداگر وکیل یا نماینده حق-4۵

 برگشتی است اقدام به افتتاح حساب کند؟فاقد چک 

های مندرج در این ماده )از جمله افتتاح حساب(، نسبت به صاحب ( مکرر قانون صدور چک، اقدامات و محرومیت5طبق ماده )

در قانون یادشده، ممنوعیت برای اشخاص دارای چک برگشتی، کن، شود. لحساب و صادرکننده چک برگشتی اعمال می

سوءاثر  حساب )و نه دریافت دسته چک( به وکالت و به نام شخص دیگری )که فاقد سابقه چک برگشتی رفع جهت افتتاح

 ده و مورد اخیر، به لحاظ حقوقی و قانونی، بالمانع است.شبینی نه است( پیشنشد

14www.hengamehasgari.com



انسداد چک توسط چه کسانی قابل انجام است؟ آیا انتقال دهندگان چک می توانند درخواست-46

مسدودسازی چک را کنند؟

مقام نفع یا قائم( قانون صدور چک، انسداد چک، پس از صدور دستور عدم پرداخت توسط صادرکننده، ذی14بر اساس ماده )

نفع، شامل کسی که چک به نام او، صادر یا ظهرنویسی ( همین ماده، ذی1پذیر است. به موجب تبصره )ها، امکانقانونی آن

توانند نسبت به صدور ( می14شود. بنابراین، انتقال دهندگان چک نیز در چارچوب ماده )واگذار گردیده، میشده یا چک به او 

 دستور عدم پرداخت، برگشت چک و نیز درخواست انسداد حساب مربوط، اقدام نمایند.

زمانی که حساب صادرکننده چک برگشتی در یک بانک مسدود شود رفع مسدودی چگونه انجام-47

شود؟می

مسدود )به دلیل غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک( ( مکرر 5ماده ) "ب"چنانچه موجودی حساب، بر اساس بند 

سوءاثر گاه رفعهای شش)روش( 5( ماده )3گردد،  رفع انسداد، حسب دستور قضایی و یا رفع سوءاثر از چک، بر اساس تبصره )

 .قانون صدور چک به عمل خواهد آمدچک( 

)صادرکننده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به  ( قانون صدور چک14چنانچه حساب صادرکننده، در اجرای ماده )

اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کالهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده می تواند 

( ماده اخیرالذکر، در صورت 2( و )1های )، مسدود شده باشد، حسب تبصرهه بانک بدهد(کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را ب

انصراف دستور دهنده )دستور عدم پرداخت( یا تعیین تکلیف در مرجع قضایی و یا عدم تسلیم گواهی تقدیم شکایت در مرجع 

 مد.هفته، به بانک، از حساب رفع مسدودی به عمل خواهد آمرجع قضایی ظرف مدت یک

آیا شخص دیگری غیر از ذینفع که مشخصات او در برگه چک ثبت شده می تواند چک را نقد-48

کند؟ مثال کسی که چک به نام وی منتقل شده است؟

در  شود و همان مالک عمل خواهد بود.بله. براساس استعالم از سامانه صیاد، مالکیت شخص )ذینفع بودن( وی مشخص می

 آید.یا وکیل یا نماینده او به عمل می شدهوصول چک توسط دارنده نهایی که چک در وجه او صادر یا به وی منتقل واقع 
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درصد برگه های چک به بانک برای دریافت دسته چک جدید شامل سازمان ها 80رعایت برگشت -4۹

و مشتریان اعتباری که مصرف باالیی دارند نیز می شود؟

 25/9/99( اصالحی قانون صدور چک، مصوب 6دستورالعمل موضوع ماده ) 8-6به موجب بند  مشتریان است.بله. شامل تمام 

های آخرین دسته ]هشتاد درصد[ از مجموع تعداد برگه 5/4شخصی که کمتر از "شورای پول و اعتبار، اعطای دسته چک به 

 ، ممنوع است."ت شده باشدچک اعطایی به وی به بانک ارائه و یا در سامانه صیاد ثب

نظر از اینکه اصوالً درصد مذکور، شامل تمامی اشخاص )صرف 80نظر به اطالق مقرره فوق، موضوع لزوم رعایت نصاب 

 شود.مصرف چک باالیی داشته باشند یا خیر( می

بانک درصد برگه چک ها باید به  80درصد چک ها در سامانه صیاد کفایت می کند یا  80آیا ثبت -۵0

بازگشته باشد؟

ثبت این میزان در سامانه "و یا  "به بانک های آخرین دسته چکدرصد از مجموع تعداد برگه 80ارائه "تحقق هر یک از موارد 

 نماید.کفایت می "صیاد
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