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 قانوى صذور چک
 ( 13/8/1397ٍ  2/6/1382ٍ  11/8/1372تا اغالحات هػَب  11/8/1355هػَب ) 

 

 :اًَاع چي ػثاستٌذ اص (11/8/1372الحاهی ) :8هاده 

        ّا تِ حساب خاسی  چٌی است ًِ اضخاظ ػْذُ تاًي  چي ػادی،. 1

 .خَد غادس ٍ داسًذُ آى تضویٌی خض اػتثاس غادسًٌٌذُ آى ًذاسد

ّا تِ حساب  چي تاییذ ضذُ، چٌی است ًِ اضخاظ ػْذُ تاًي. 2

خاسی خَد غادس ٍ تَسظ تاًي هحال ػلیِ پشداخت ٍخِ آى تاییذ 

 .ضَد هی

ضذُ، چٌی است ًِ تَسظ تاًي تِ ػْذُ ّواى تاًي  چي تضویي. 3

تِ دسخَاست هطتشی غادس ٍ پشداخت ٍخِ آى تَسظ تاًي تضویي 

 .ضَد هی

است ًِ تَسظ تاًي غادس ٍ ٍخِ آى دس چي هساكشتی، چٌی . 4

ّشیي اص ضؼة آى تاًي تَسظ ًوایٌذگاى ٍ ًاسگضاسى آى پشداخت 

 .گشدد هی

هَاًیي ٍ هوشسات هشتثظ تا چي  -( 13/8/1397الحاهی ) -تبصره

( دادُ پیام ) ساخغ تِ چٌْایی ًِ تِ ضٌل الٌتشًٍیٌی , حسة هَسد 

هشًضی هٌلق است ظشف تاًي . غادس هیطًَذ ًیض الصم الشػایِ است 

اهذاهات , پس اص الصم االخشاء ضذى ایي هاًَى          هذت یي سال



 
سا اًدام دادُ ٍ ( دادُ پیام)ّای الٌتشًٍیٌی  الصم دس خػَظ چي

 .َس الؼول ّای الصم سا غادس ًوایذدست

ّایی ًِ عثن هَاًیي ایشاى دس  ّای غادس ػْذُ تاًي  چي :۲هاده 

ضًَذ ّوچٌیي ضؼة آًْا دس خاسج اص ًطَس  هی داخل ًطَس دایش ضذُ یا

االخشا است ٍ داسًذُ چي دس غَست هشاخؼِ تِ تاًي  دس حٌن اسٌاد الصم

ػذم دسیاكت توام یا هسوتی اص ٍخِ آى تِ ػلت ًثَدى هحل یا          ٍ 

تِ ّش دلیل دیگشی ًِ هٌتْی تِ تشگطت چي ٍ ػذم پشداخت گشدد 

ّای هشتَط تِ اخشای اسٌاد سسوی ٍخِ  هًِا تَاًذ عثن هَاًیي ٍ آییي هی

 .چي یا تاهیواًذُ آى سا اص غادسًٌٌذُ ٍغَل ًوایذ

        ًاهِ هزًَس دس  تشای غذٍس اخشاییِ داسًذُ چي تایذ ػیي چي ٍ گَاّی

سا تِ اخشای ثثت اسٌاد هحل  5ًاهِ هٌذسج دس هادُ   ٍ یا گَاّی 4هادُ 

 .تسلین ًوایذ

ًٌذ ًِ هغاتوت اهضای چي  دستَس اخشا غادس هیاخشاء ثثت دس غَستی 

 .تا ًوًَِ اهضای غادسًٌٌذُ دس تاًي اص عشف تاًي گَاّی ضذُ تاضذ

داسًذُ چي اػن اص ًسی ًِ چي دس ٍخِ اٍ غادس گشدیذُ یا تِ ًام اٍ 

            یا( ّای دس ٍخِ حاهل دس هَسد چي)ًَیسی ضذُ یا حاهل چي  پطت

 .هائن هوام هاًًَی آًاى

( هػَب هدوغ تطخیع هػلحت ًظام10/3/1376الحاهی ) -تبصره

تَاًذ هحٌَهیت غادسًٌٌذُ سا ًسثت تِ پشداخت ًلیِ  داسًذُ چي هی


