آشنایی با ضوابط جدید قانون صدور چک
در راستای "قانون اصالح قانون صدور چک" مصوب سال  ، 7931بانک مرکزی طی بخشنامه شماره
 33/631732مورخ  7933/93/73موارد ذیل را جهت اجرای گام اول قانون ابالغ نموده است که به منظور
اطالع مشتریان گرامی اعالم می گردد:
 -1بر اساس ماده  2قانون صدور چک « ،تاریخ اعتبار چک» حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته
چک می باشد  ،دسته چک های ارائه شده به مشتریان پس از تاریخ  7933/79/69دارای تاریخ
اعتبار می باشد.
 -2در اجرای ماده ( )67مکرر قانون ،ثبت اطالعات مربوط به صدور و پشتنویسی چک در سامانه
صیاد از جمله مشخصات چک و مشخصات هویتی صادرکننده ،گیرنده و انتقالدهنده توسط
مشتریان الزامی می باشد که این مستلزم راه اندازی سامانه های مربوطه و در اختیار قرار گرفتن آنها
برای مشتریان می باشد ،از این رو در موعد مقرر استفاده از سامانه های مربوطه به مشتریان گرامی
اطالع رسانی خواهد گردید.
 -3دسته چک ارائه شده به مشتریان پیش از تاریخ  7933/79/69کماکان دارای اعتبار بوده و عملیات
صدور ،انتقال و وصول برگه های دسته چک های مذکور به روال سابق صورت می پذیرد.
 -4در اجرای تبصره ( )7ماده ( )67مکرر قانون  ،پذیرش و کارسازی برگه چک های مربوط به دسته
چک های ارائه شده به مشتریان پس از تاریخ  7933/79/69که در وجه حامل صادر شده اند،
ممنوع می باشد ،لیکن
همچنان تا اطالع ثانوی امکان انتقال به اشخاص از طریق پشت نویسی را خواهند داشت.
 -5به استناد بند (ب) ماده ( )5مکرر قانون ،در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری انفرادی و
مشترک مشتری ،بانک وجه چک را از محل موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حساب های
انفرادی ریالی وی به ترتیب اولویت از حساب جاری (برای اشخاص حقوقی) ،حساب قرض
الحسنه پس انداز ،حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت پرداخت
می نماید.

 -6در اجرای ماده ( )5مکرر قانون ،محرومیت های زیر برای صادر کنندگان چک برگشتی اعمال
میگردد:
 عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ پرداخت وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هرعنوان نزد همان بانک دارد به میزان کسری مبلغ چک؛
 عدم پرداخت هرگونه تسهیالت بانکی و یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی؛ -ممنوعیت ارائه دسته چک جدید در سامانه صیاد.

