ثبت سفارش بروات اسنادی (با تعهد و بدون تعهد بانک)

صدور انواع ضامنتنامههای ارزی
یکی از ابزارهایی که در تجارت بینامللل موجب تسهیل امر مبادله کاال و
خدمات میگردد ،ضامنتنامهای است که طرفین قرارداد بابت تعهدات
خود بکار میگیرند .عقد ضامن یا ضامنت عبارت اســت از عهده گرفنت
مالی که بر ذمه دیگر است.
ضامنتنامه سندی است که به موجب آن بانک بنا به درخواست اشخاص
حقیقی یا حقوقی ضامنت انجام تعهدات موضوع ضامنتنامه را با رعایت
مقرراتمربوطهبهعهدهگرفتهودرصورتعدمایفایتعهداتطبقرشایط
مندرجدرضامنتنامهبااعالمذینفع،بانکمبلغضامنتنامهرابهذینفع
پرداخت میمناید.
بهطور کلی ضامنت نامههای ارزی به دو دسته ضامنت نامههای وارداتی و
صادراتیتقسیممیشوندکهامکانصدورآنهابهصورتمستقیم()Direct
و یا متقابل ( )Counter Guaranteeوجود دارد .صدور ضامنتنامههای
ارزی رشکــت در مناقصــه ( ،)Tender Guaranteeحســن انجــام کار
( ،)Performance Guaranteeپیش پرداخــت (Advance Payment
 )Guaranteeو اسرتداد کســور وجه الضامن ()Retention Guarantee
مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در چارچوب مجموعه مقررات
ارزی بانک مرکزی (بخش چهارم) و با رعایت دســتورالعملهای داخلی
امکانپذیرمیباشد.

www.sbank.ir

در روش براتـــی (وصولـــی) بانـــک بـــه منایندگـــی از ســـوی فروشـــنده
اس ــناد حم ــل را در ص ــورت دی ــداری ب ــودن ب ــرات ،در قب ــال دریاف ــت
وجـــه اســـناد حمـــل در اختیـــار خریـــدار قـــرار میدهـــد و چنانچـــه
واگ ــذاری اس ــناد حم ــل م ــروط ب ــه قبول ــی ب ــرات م ــدتدار باش ــد
ب ــا در نظ ــر گرف ــن اعتب ــار خری ــدار پ ــس از اخ ــذ وثای ــق کاف ــی اس ــناد
حم ــل را ظهرنویس ــی و پرداخ ــت وج ــه اس ــناد را در موع ــد مق ــرر متعه ــد
میگـــردد.
ش ــعب و مراک ــز ارزی ای ــن بان ــک در چارچ ــوب بخش ــنامهها و مق ــررات
ارزیجـــاری آمـــاده ارائـــه خدمـــت فـــوق بـــه مشـــریان محـــرم
میباشـــند.
صدور گواهی موجودی حساب به زبان انگلیسی
مش ــریان مح ــرم ب ــر حس ــب نی ــاز میتوانن ــد ب ــا مراجع ــه ب ــه کلی ــه
شــعب نســبت بــه دریافــت گواهــی موجــودی و گــردش حســاب (ارزی-
ریال ــی) ب ــه زب ــان انگلیس ــی اق ــدام مناین ــد.
خرید نقدی ارز
ارزهـــای قابـــل خریـــد در بانـــک رسمایـــه ،دالر آمریـــکا ،یـــورو ،پونـــد
انگلیــس و درهــم امــارات میباشــند .خریــد هــر یــک از ارزهــای مذکــور
از محـــل حوالههـــای ارزی و موجـــودی حســـابهای ارزی بـــدون
هیچگون ــه محدودیت ــی طب ــق نرخنام ــه بان ــک امکانپذی ــر میباش ــد.
خری ــد ارز بهص ــورت اس ــکناس حداک ــر ت ــا س ــقف  5000دالر آمری ــکا و
ی ــا مع ــادل آن ب ــه س ــایر اس ــعار (ی ــورو ،پون ــد انگلی ــس و دره ــم ام ــارات)
توســـط شـــعب بانـــک مجـــاز میباشـــد ،خریـــد اســـکناس بیـــش از
س ــقف تعیی ــن ش ــده ب ــا رعای ــت قوانی ــن مب ــارزه ب ــا پولش ــویی و مق ــررات
مربوط ــه مج ــاز میباش ــد .ف ــروش ارز باب ــت مص ــارف من ــدرج در بخ ــش
ســوم مجموعــه مقــررات ارزی بانــک مرکــزیجمهــوری اســامی ایــران
در چارچ ــوب ضواب ــط و قوانی ــن در ح ــد مق ــدورات بان ــک امکانپذی ــر
میباشـــد.

خدمات ارزی

و سایر معامالت ارزی بیناملللی

افتتاح انواع حسابهای ارزی و صدور گواهی سپرده
مدتدار ارزی بهنام اشخاص حقیقی و حقوقی
کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در صــورت دارا بودن
رشایط الزم هامنند رشایط افتتاح حسابهای ریالی میتوانند با مراجعه
به شعب بانک رسمایه نســبت به افتتاح حسابهای ارزی به یکی از صور
زیر اقدام منایند.
حساب قرضالحسنه پسانداز ارزی
حساب قرضالحسنهجاری ارزی
حساب رسمایهگذاری مدتدار ارزی
حساب قرضالحسنه پسانداز ارزی

بخـــش بینامللـــل بانـــک رسمایـــه بـــا بهرهگیـــری از روابـــط کارگـــزاری
گســـرده بـــا بانکهـــای معتـــر خارجـــی ،خدمـــات ارزی متنوعـــی از
جملـــه خریـــد و فـــروش ارز ،افتتـــاح انـــواع حســـابهای ارزی و صـــدور
گواهـــی ســـپرده مـــدتدار ارزی بهنـــام اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی،
صـــدور و دریافـــت حوالههـــای ارزی ،گشـــایش اعتبـــارات اســـنادی
صادراتـــی و وارداتـــی ،صـــدور ضامنتنامههـــای ارزی صادراتـــی و
وارداتـــی ،انجـــام امـــور مربـــوط بـــه ثبـــت ســـفارش بـــروات اســـنادی،
تس ــهیالت ارزی ،ص ــدور گواه ــی موج ــودی حس ــاب ب ــه زب ــان انگلیس ــی
و ...را در چارچـــوب مجموعـــه مقـــررات ارزی بانـــک مرکـــزیجمهـــوری
اســـامی ایـــران بـــه مشـــریان گرامـــی ارائـــه میمنایـــد.
قاب ــل ذک ــر اس ــت باتوج ــه ب ــه رشای ــط ناش ــی از تحریمه ــای ظاملان ــه
بینامللل ــی و مح ــدود ش ــدن رواب ــط ب ــا بانکه ــای خارج ــی ،بخش ــی
از خدمـــات اعـــام شـــده از طریـــق رشکـــت رصافـــی رسمایـــه صـــورت
میپذیـــرد.

حسابهای قرضالحســنه پسانداز ارزی حســابهایی هستند که به
دارندهآندفرتچهحسابپساندازاعطامیگرددوصاحبحسابیاوکیل
قانونی وی میتواند با مراجعه حضوری به شعبه و ارائه دفرتچه از حساب
خود برداشت مناید.
حساب قرضالحسنهجاری ارزی

حسابجاری ارزی نوعی سپرده قرضالحسنه است که صاحب حساب با
ارائه درخواست کتبی میتواند شخصاً یا توسط اشخاص دیگر از حساب
خود برداشت مناید.
صاحبان حسابهای قرضالحسنه پسانداز وجاری ارزی میتوانند از
خدمات بانکی زیر استفاده منایند:
نقل و انتقال ارز و نیز صدور حوالههای ارزی از محل حسابهای ارزی با
در نظر گرفنت منشأ موجودی حساب
انتقال وجوه ارزی به حساب اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر
واریز وجوه ارزی حاصل از اعتبارات اسنادی صادراتی
نکته :به حســابهای قرضالحســنه پسانداز وجاری ارزی سود تعلق
منیگیرد.
حساب ارزی رسمایهگذاری مدتدار

حسابهایی هستند که در آنها مشرتیان مبلغ معینی را در دوره زمانی
مشخص و با هدف دریافت سود طبق ضوابط داخلی در اختیار بانک قرار
میدهند.
شایانذکراستدارندگانحوالههایواردهارزیبامنشأخارجیوارزنقدی
(اسکناس) میتوانند با رعایت قوانین مبارزه با پولشویی اقدام به افتتاح
حسابهای ارزی منایند.

صدور و دریافت حوالههای ارزی
حواله ارزی عبارت است از نوعی دستور پرداخت که یک بانک به
تقاضای مشرتی خود (اعم از حقیقی و حقوقی) عهده یکی از بانکهای
کارگزار خود در داخل و خارج از کشور صادر و از او میخواهد که وجه
آن را به ذینفع مشخص شده در دستور حواله پرداخت مناید.
به طور کلی حوالههای ارزی بر دو نوع هستند

حوالههـای ارزی صـادره :دسـتور پرداختـی اسـت که توسـط بانک از
طریق سیسـتم سـوئیفت یا سـایر طرق بـه کارگزار ارسـال و بـه موجب آن
مبلغ معینی به درخواست دستور دهنده حواله در وجه ذینفع مشخص
پرداخـت میگردد.
حوالههای ارزی وارده :دسـتور پرداختی اسـت که از طـرف کارگزاران
(بانکهـای داخلـی و خارجـی) بـه ایـن بانـک ارسـال میشـود و پـس از
دریافـت پیام مربوطه در کوتاهترین زمان ممکن به شـعبه دارنده حسـاب
ذینفـع اعلام و امـکان دریافـت وجـه (واریـز بـه حسـاب ارزی) توسـط
مشتری فراهـم میگـردد.
در حـال حـارض مقـررات ارزی ایـن اجـازه را به ذینفـع میدهد کـه وجه
حوالـه را در حسـابهای ارزی خـود نگهـداری یا بـه نرخ روز (حسـب نرخ
نامـه بانـک) به بانـک فروختـه و یا بـه خـارج از کشـور (بـا توجه به منشـاء
حواله)حوالـه مناید.
گشایش اعتبارات اسنادی وارداتی و صادراتی
اعتبار اسـنادی ،تعهد غیر قابل برگشـت بانک گشـایشکننده به منظور
پرداخت یا قبولی پرداخت وجه اعتبار در مقابل ذینفع اعتبار (فروشنده
کاال و خدمات) اسـت مرشوط بر آنکه ذینفع اعتبار ضمن رعایت رشایط
و مقـررات منـدرج در اعتبـار اسـنادی ،اسـناد و مـدارک مطابـق مبنی بر
ارسـال کاال یا انجـام خدمـات را در موعد معینجهت اسـتفاده متقاضی
اعتبار (خریـدار کاال و خدمات) ارائه داده باشـد.
انواع اعتبارات اسنادی عبارتند از:

اعتبار اسنادی وارداتی (دیداری ،مدتدار ،ریفاینانس)
اعتبار اسنادی صادراتی
متامــی شــعب ارزی بانــک پــس از بررســی دقیــق و رسیــع مــدارک
متقاضی گشــایش اعتبار اســنادی در چارچــوب مجموعه مقــررات ارزی
بانــک مرکــزیجمهــوری اســامی ایــران و بــا رعایت ضوابــط مقــرر اقدام
بــه گشــایش اعتبــار اســنادی میمناینــد.

