راهنماي رفع سوءاثر از سوابق چكهاي برگشتي
بر اساس قانون صدور چک و قانون اصالح قانون صدور چک مصوو سوا  1931و بخشواام هوا صواهرب بانوک مر و
جمهور اسالمي ايران ،لي امور مربوط ب رفع سوءاثر از چکها برگشتي اشخاص از طريق شعب و واحدها تابع بانکها
و ب صورت ذيل امكانپذير ميباشد:
 واریز کسري مبلغ چك به حساب جاري نزد بانك عهده و ارائه درخواست مسدودي به مدت یكسال:هر صورتي

حسا جار مشتر ن ه شعب مفتوح و توسط مراجع قضايي مسدوه نشدب باشد ،بانک مكلف است ضمن مسدوه

رهن مبلغ مذ ور تا زمان مراجع هارندب چک و حدا ثر ب مدت یكسال ،ظرف مودت سو روز ،واريو مبلوغ را بو شويوبا
اطمياانبخش و قابل استااه ب اطالع هارندب چک برساند.
توضيح :هر صورت ارائ يا احراز هر يک از ساير شيوبها رفع سوءاثر چک (روشها ذيل) ،بانک موظف بو رفوع مسودوه از
وجوب مسدوه شدب ميباشد.
 ارائه الشه چك برگشتي :مشتر الش چک برگشتي را ب بانک ارائ و بانک هر قبا آن ب و رسيد تحويل مينمايد.-

ارائه رضایتنامه محضري دارنده (ذينفع) چك به بانك :هر صورت عدم امكان ارائ الش چک برگشتي ب بانک
باا ب هاليلي نظير مفقوه شدن ،ب سرقت رفتن و سوختن ،ذ نفع چک (شخصي

گواهينام عدم پرهاخت وج چک ب نوام

او صاهر شدب است) مي تواند با حضور هر هفترخان اسااه رسمي ،ضمن اذعان ب عدم واگذار چک بو ثاثو  ،رضوايت خووه را
نسبت ب مشتر اعالم نمايد .هر اين صورت ،بانک با هريافت رضايتنام م بور ،نسبت ب رفع سوء اثر از چک موره نظر اقودام
مينمايد؛
تبصره :چاانچ ذ نفع چک شخص حقوقي هوثتي و يا نهاه عمومي غيرهوثتي باشد ،ميتواند با ارائ نام رسمي ،رضايت خوه
را اعالم نموهب و بانک با هريافت رضايتنام م بور ،نسبت ب رفع سوء اثر از چک موره نظر اقدام مينمايد.
 ارائه نامه رسمي از مرجع قضائي یا ثبتي ذيصالح مبني بر اتمام عمليات اجرایي در خصوص چك .ارائنام از مرجع ثبتي ذ صاثح موضوع ماهب " 981آئيننام اجرا مفاه اسااه رسمي الزم االجرا و طرز رسيدگي ب شكايت از
عمليات اجرايي" مباي بر اجرا چک (با ذ ر مشخصات اصلي چک) و ث وم رفع سوءاثر از آن.
 ارائه حكم قضایي مبني بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چك. سپري شدن مدت سهسال از تاریخ صدور گواهينامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعواي حقوقيیا کيفري در خصوص چك توسط دارنده.
1

توضيح  :1بانک موظف است اطالعات مربوط ب گواهينام عدم پرهاخت صاهرب را بالفاصل پس از برگشت چک ب سامان
اطالعاتي بانک مر

ارسا نمايد.

توضيح  :2بانک مكلف است باا ب هرخواست مشتر و ب ماظور آگاهي و از سوابق چکها برگشتي خوه هر سامان
اطالعاتي بانک مر

 ،اقدام ب ارائ صورت امل تعداه و مشخصات چکها برگشتي و با هرج تاريخ برگشت چک نمايد.
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