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های »و مدت اعتبار« و  با اصالحات و الحاقات بعدی عبارت ۱۶/۴/۱۳۵۵مصوب  قانون صدور چک ( 6ده)در ما- ۱ ماده
ها پس از مدت اعتبار  ریخ مندرج در آنهایی که تا چک سه سال است و چک »حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته 

 .شودشوند.« حذف می باشد، مشمول این قانون نمی

االجرا شدن این قانون«  هایی که پس از گذشت دو سال از الزم مکرر( قانون، عبارت »در مورد چک  ۲۱ماده )(  ۱در تبصره )- ۲ ماده
هایی  اصالح و جمله »چک «  ۱۳۹۹پس از پایان اسفندماه سال    های ارائه شده چکهایی که از دسته به عبارت »در مورد برگه چک 

هایی  چکهایی صادر شده از دسته باشد.« به جمله »چک ها قبل از زمان مذکور باشد تابع قانون زمان صدور می که تاریخ صدور آن
ها بدون نیاز به  ست و بانک   چکه دسته ها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائچککه تاریخ ارائه آن دسته 

های ارائه شده پس از  چکدسته  هایکنند. در کلیه برگه ها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام میثبت آن چک 
 .شودنویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است.( درج شود.« اصالح میالذکر باید عبارت )صدور و پشتتاریخ فوق 

 :شوداصالح می ( ۲۵فعلی به )( ۲۴به قانون، به شرح زیر الحاق و شماره ماده )(  ۲۴عنوان ماده ) یک ماده به - ۳ ماده

 :چک تضمین شده تابع احکام ذیل است -۲۴ماده 

چک  سته ها به مشتری، صرفًا از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دشده توسط بانک های تضمین صدور و تحویل چک - ۱
پذیر و مستلزم تکمیل برگه )فرم( درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات  )صیاد( امکان

حساب گیرنده روی چک تضمین شده بر اساس دستورالعمل اعالمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  هویتی و شماره 
باشد. سامانه مذکور به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص  در سامانه صیاد می و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور

 .شده را برای گیرنده )ذینفع( فراهم نمایددهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعالم اطالعات چک تضمین می

حساب گیرنده )ذینفع( که مشخصات وی روی چک  شده توسط بانک صرفًا در وجه و به شماره پرداخت مبلغ چک تضمین - ۲
 .شده فاقد اعتبار استباشد و ظهر نویسی برای انتقال چک تضمین پذیر می شده درج گردیده است، امکانتضمین 

حساب نده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نمایابطال چک تضمین - ۳
پذیر است.  متقاضی، بدون نیاز به ظهر نویسی گیرنده )ذینفع(، تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادرکننده امکان

بند منوط به تکمیل برگه  شده به گیرنده )ذینفع( با ارائه اصل چک تنها پس از مهلت مقرر در این همچنین پرداخت چک تضمین 
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شویی بانک  شویی توسط متقاضی یا گیرنده )ذینفع( و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پول )فرم(های مربوط به مبارزه با پول
 .باشدصادرکننده می 

بت به تکمیل  شده، هرگاه متقاضی و گیرنده )ذینفع( هر دو به بانک صادرکننده مراجعه و نسدر صورت مفقودی چک تضمین - ۴
شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام نموده و نسخه المثنی  و امضای برگه )فرم( اعالم مفقودی چک تضمین 

آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است عالوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده )ذینفع( نسبت به استعالم صحت  
ده )ذینفع( از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک  مشخصات هویتی متقاضی و گیرن

 .مفقودشده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطالعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند

نی مقرر، به حکم  های قانو شده مجعول، مرتکب عالوه بر مجازاتشده یا استفاده از چک تضمین در صورت جعل چک تضمین   -د
 .شودشده محروم میدادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین 

مجلس شورای   ماه یک هزار و چهارصدقانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم فروردین 
 .به تأیید شورای نگهبان رسید ۱۸/۲/۱۴۰۰در تاریخ  تصویب شد و  اسالمی

 محمدباقر قالیباف 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید  ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید  ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید  ←

 →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید   ←

 
 

 

https://telegram.me/ekhtebar
https://telegram.me/ekhbot
http://instagram.com/ekhtebar
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=ekhtebar/otlI&amp;loc=en_US
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=ekhtebar/otlI&amp;loc=en_US
https://dadbazar.com/shop/

