
1 
 

  اير صندوقومربوط به رؤساي د هاي كارگاه پرسش و پاسخ

  
  ه با مشتري متقاضي افتتاح حساب چيست؟هسئواالت اساسي در مواج :پرسش - 1

  افتتاح حساب و اخذ دسته چك: خواهد؟ پاسخ چه چيزي را مي) الف :پاسخ
پاسخ هرچه هست مستندات مربوطه ) كسب و كار شما چيست؟(براي چه كاري و چرا ) ب

  ارائه شود
پاسخ هرچه هست ) محل اقامت شما اعم از منزل و محل كار كجاست؟(در كجا؟ ) ج

  .مستندات آن ارائه شود
  )هاي شما چيست؟ دارايي(ماحصل فعاليت شما تا به امروز چه بوده است؟ ) د

 

  احراز شغل متقاضي به چه صورت انجام پذيرد؟ :پرسش - 2
  ....با ارائه مستندات درخصوص جواز كسب، قراردادهاي كاري، جواز موقت و  :پاسخ

  
اگر مسافت محل كسب متقاضي حساب جاري با شعبه دور باشد آيا بايد براي احراز شغل  :پرسش - 3

  متقاضي به محل كسبش رفت يا خير؟
فعاليت آنها اطالع توان به صورت حضوري به مشتريان مراجعه و از نحوه  بله، درصورت نياز مي :پاسخ

  .يافت
  

هاي افتتاح حساب را  در صورتي كه مشتري اعالم نمايد امكان حضور در شعبه براي امضاء فرم: پرسش - 4
  چگونه بايد عمل نمود؟ ندارد

با تشخيص مسئولين شعبه  در مواقع ضروري و اگر مشتري فرصت حضور در شعبه را ندارد: پاسخ
ها  به هر حال امضاء فرم .رفته و امضاءها را اخذ نمايدمشتري به محل فعاليت  ايوراناحدي از پ

  .بايد در حضور مسئولين شعبه انجام شود
  

 )نظير كپي برابر اصل توسط مراجع قضايي( آيا  تصوير برابر اصل شده مدارك و مستندات: پرسش - 5
  ارائه شده از طرف مشتري براي بانك قابل پذيرش است؟

توسط مراجع غير از بانك براي بانك مالك عمل نيست و بايد حتماً  شده  تصوير برابر اصل: پاسخ
خواهد كار را براي  است كه مي) بانك(اصل مدارك را براي احراز هويت اخذنمود زيرا اين شعبه 

  .مشتري انجام دهد
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 احراز هويت مشتريان بانك چگونه است؟: پرسش - 6

اسناد و مدارك ارائه شده و امضاء اصل با مالحظه : و حقوقي احراز هويت اشخاص حقيقي -:  پاسخ
  .ها درحضور كارمند بانك انجام شود فرم

و براي احراز هويت ها  ثبت شركتاز سامانه  يت اشخاص حقوقيواحراز هاصلح است براي  -
 .اشخاص حقيقي از سامانه ثبت احوال نيز كمك بگيريم

  
 وجود دارد؟جاري اب آيا براي يك نفر امكان افتتاح بيش از يك حس: پرسش - 7

  .توان بازنمود قط يك حساب جاري ميخير، براي هر شخص حقيقي و حقوقي ف:  پاسخ
 

يك حساب بانكي استفاده نمايد بيش از اجازه ندارد از  شود مياز زماني كه به مشتري اعالم  :پرسش - 8
 ؟ چه مدت مشتري فرصت دارد از حسابش استفاده نمايد 

   .شود مشتري تا يكسال فرصت دارد تا از حساب استفاده نمايد و بعد از آن مسدود مي :پاسخ
 

 

 توانيم حسابها را مسدود نمائيم؟  در چه صورتي مي :پرسش - 9

 بانك مركزي  - 3مراجع قضايي   - 2درخواست كتبي صاحب حساب  - 1 :پاسخ

  
  هاي مشترك بايد چه نكاتي را مدنظر قرارداد؟ در افتتاح حساب :پرسش -10

ها  نفر در فرم 3ها تا  ثبت نسبت سهم - 2امضاءها در حضور همكاران بانكي انجام شود،  -1  :پاسخ
نحوه برداشت بسيار  - 3امكان پذير است و اگر بيشتر شد بايد از فرم ديگري استفاده نمود، 

) نه همكاران(ها توسط خود مشتري  نسبت سهم -4شود،  ها تكميل مهم است كه در فرم
  نوشته شود

 

 ها نوشته نشده باشد به چه صورت بايد عمل نمود؟ ها در فرم اگر نسبت سهم: پرسش -11

  .گردد محاسبه مي مساويدر اين صورت سهم ها به صورت  :پاسخ
 

 نحوه گشايش حساب جاري براي افراد خاص به چه صورت است؟: پرسش -12

امين عالوه بر متقاضي شخصي و  عتمدشخص مرا طبق بخشنامه بايد كارت افتتاح حساب  :پاسخ
توأم امضاء نمايد و برداشت از حساب با مهر ) سواد و يا معلول از دو دست شخص نابينا، بي(

اء همچنين بايد تعهدنامه مربوطه را نيز تكميل و امض. انجام پذيرد عتمدبا امضاء شخص م
  .تواند به تنهايي اقدام به صدور چك نمايد نمي فرد خاص .نمايد
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 اگر عضو جديدي به حساب مشترك حقيقي اضافه شود چطور بايد عمل نمود؟ :پرسش -13

اگر حساب مشترك تركيبي از چند نفر باشد و عضو جديدي اضافه شود بايد حساب قبلي  :پاسخ
 .شودحساب جديد افتتاح  بسته

 
 هاي حساب مشترك نوشتن نسبت سهم مورد نياز است؟  چرا در فرم :پرسش -14

دستور  - 3ورشكسته شدن يكي از شركاء،  - 2فوت يا حجر يكي از شركاء،  - 1زيرا پس از  :پاسخ
مرجع قضايي يا وصول بازداشت نامه در مورد يكي از شركاء بتوان به نسبت آن سهم از حساب 

 .نمود و يا مسدود مشترك برداشت
  

 ؟شود تكميل ميهاي جاري  شويي فقط براي حساب آيا فرم پول :سشپر -15
 هاست خير، براي كليه حساب :پاسخ

  
 هاي الزم روي اسناد شعب چگونه است؟ اعمال كنترل :پرسش -16

امضاء مجاز  2ابتدا اسناد بايد داراي تاريخ، شرح و مبلغ بوده و كامل تحرير شوند و سپس به  :پاسخ
برسد و مهر امضاء داشته باشند بعد ماشين شود زيرا تحويلدار بدون اجازه مسئولين حق 

  .واريز و برداشت از حساب را ندارد
  

ريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده يا تا در صورتي: پرسش -17
  افتد؟ متن چك باشد چه اتفاقي مي

  شود در صورت اثبات جنبه كيفري چك ساقط مي: پاسخ
  

افتتاح  مسائلي نظير در صورت مراجعه مشتري و درخواست صدور چك بين بانكي جهت: پرسش -18
  چه بايد كرد؟ )بدون ارائه شماره حساب( در بانك ديگر. . . خريد اوراق مشاركت و حساب 

و اعالم شماره بايد مشتري را راهنمايي تا به بانك خود مراجعه و نسبت به افتتاح حساب : پاسخ
  .حساب اقدام نمايد

توان سپرده  باشند مي ميمعتبر آيا براي اتباع كشورهاي خارجي كه داراي مجوز اقامت  :پرسش -19
 بلندمدت بازنمود؟

  بله :پاسخ
 

كارت  توان ملي باشند مي مي معتبر هاي خارجي كه داراي مجوز اقامتآيا براي اتباع كشور :پرسش -20
 صادر نمود؟

 بله :پاسخ
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متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد آيا بانك به آن شرط ترتيب اثر در هرگاه  :پرسش -21
 خواهد داد؟ 

  .خير، مشتري اجازه ندارد هيچ شرطي روي چك بگذارد :پاسخ
  

ذينفع (شده كه به درخواست شخص ثالث در وجه شخص ديگري  براي پرداخت چك تضمين :پرسش -22
 صادرشود چگونه بايد عمل نمود؟) چك

 در اين موارد چون ر روي چك امضاء درخواست كننده چك باشددابتدا بايد توجه نمود  :پاسخ
شخصي كه چك در  صرفاَ، ذينفع چك نيست لذا حق ظهرنويسي ندارد و درخواست كننده

پشت با امضاء  تواند ميامضاء دارد و ) ظهرنويسي(حق ) ذينفع چك(وجه او صادر شده است 
در اين موارد درخواست كننده چك نيز . نسبت به انتقال آن به ديگران اقدام نمايدچك 

  .تواند وجه چك را دريافت نمايد فقط در صورت ظهرنويسي چك توسط ذينفع، مي
  

 تواند وجه چك را دريافت نمايد؟ واست كننده چك تضميني ميآيا درخ :پرسش -23

گونه آثاري از ظهرنويسي  در صورتي كه هيچ(صرفاَ با مراجعه به شعبه صادركننده چك و بله،  :پاسخ
بايد شعبه پس از احراز هويت صرفاَ توسط شعبه صادركننده چك ) در ظهر چك نباشد

شخصي است كه مراجعه كرده و فرم را تكميل  آيا اين همان نمايدصادركننده احراز هويت 
  ؟.نموده است

  
شده كه به درخواست متقاضي در وجه خود متقاضي صادرشود  براي پرداخت چك تضمين :پرسش -24

 چگونه بايد عمل نمود؟

هنگام پرداخت باشد را داشته امضاء درخواست كننده چك  ،روي چكهنگام تحويل چك بايد  :پاسخ
، پشت چك بايد به امضاء همان درخواست )احراز هويت گيرنده چكضمن (وجه چك نيز 

  .باشد چنين چكي با ظهرنويسي قابل انتقال به اشخاص ثالث نيز مي .كننده چك برسد
 

چگونه  ها و انجام امور الزم در اين خصوص چك رسيدگي به تقاضاي صدور يا تمديد دسته :پرسش -25
 ؟است

 :پاسخ
 چك جديد  كنترل سوابق برگشتي در زمان تحويل دسته )1

4ارايه  )2
 چك به بانك با تشخيص مسئولين شعبه هاي دسته  برگ 5
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چك هنوز از  شده يا در زمان تقاضاي دسته بررسي سوابق برگشتي كه در قبل از ده روز پاس )3
 نشده حساب پاس

ا داراي سوابق برگشتي نزد شبكه چك به افرادي كه حساب آنها راكد يا غيرفعال ي عدم ارايه دسته )4
 باشند بانكي مي

سررسيد گذشته معوق يا (چك به اشخاصي كه داراي تعهدات غيرجاري  عدم ارايه دسته )5
 باشند مي) الوصول مشكوك

  
 توان مبلغ كارمزد را از روي وجه چك برداشت نمود؟ آيا مي :پرسش -26

مل به حساب برد، سپس يك سند به خير، براي دريافت كارمزد، وجه چك را بايد بطور كا :پاسخ
  .التفاوت را به حساب برد توان مبلغ مابه نمي. عنوان كارمزد صادر نمود

 

 توانند از طرف شخص ديگر متقاضي صدور چك باشند؟ آيا اشخاص مي :پرسش -27

  .خير، شخص متقاضي صدور چك بايد در بانك حضور يابد و احراز هويت شود :پاسخ
 

 اگر چك تضميني مفقود شده، پيدا شد چه بايد نمود؟ :پرسش -28

 .بايد چك را باطل نمود و تعهدنامه اخذشده را نيز از انتظامي خارج نماييد :پاسخ
  

 هاي ديگر مشتري اخذ نمود؟ توان وجه چك را از حساب آيا مي :پرسش -29

ايد ولي بايد بله، بانك اجازه دارد از هر حساب حتي اوراق مشاركت مشتري برداشت نم :پاسخ
  .قبالَ توسط مشتري امضاء شده باشد) هاي جديد فرم(هاي جديد بخشنامه

  
 شود بايد به چه نكاتي توجه كنيم؟ كه چك از طريق حضوري و يا كلر به بانك ارايه مي زماني: پرسش -30

ز شناسايي و احرا -3رعايت شده باشد، سلسل ظهرنويسي ت -2، احراز شود ذينفع اوليهبايد  - 1 :پاسخ
  و دريافت كننده وجه چكهويت آخرين ذينفع 

  
اخيراَ مشتريان به شعبه مراجعه و تقاضاي اعالم اطالعات حساب خود براي مؤسساتي مثل  :پرسش -31

  :را دارند. . . ها و  ليزينگ
توان در پاسخ به تقاضاي كتبي  مي  شود ولي طبق مقررات تأييد حساب توسط بانك انجام نمي :پاسخ

  .مشتري طي نامه اطالعات مورد درخواست را به خود مشتري اعالم نمود
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 پذيرد؟ احراز هويت ذينفع چك از چه طريقي صورت مي :پرسش -32

  .احراز هويت حتماً بايد با كارت ملي صورت پذيرد :پاسخ
  

 توان پذيرفت؟ ر باشد ميبه صورت چاپي و يا مهصاحب حساب اگر امضاء  :پرسش -33

  .خير، صاحب حساب بايد دستي امضاء نموده باشد :پاسخ
  

  براي بستن حساب جاري چه نكاتي را بايد رعايت نمود؟ :پرسش  -34
پاس  ها ها را دريافت نمود و دقت نمود كه تمام چك چك هاي  ها و الشه چك بايد كليه دسته :پاسخ

  .شده باشد
  

  هاي برگشتي چيست؟ هاي رفع سوء اثر از چك روش :پرسش -35
براي رفع سوء اثر بهتر (ماند  اش در سيستم متمركز باقي مي شود ولي سابقه چك پاس مي) 1 :پاسخ

  )است مشتري تقاضاي كتبي ارائه نمايد
  )الزم است كه تقاضاي مشتري را دريافت نمود( الشه چك تحويل داده شود) 2
  بايد به دفترخانه مراجعه نموده و اعالم نمايد كه هيچ طلبي ندارد: نامه محضري رضايت) 3
  نماييد را نگهداري  وجهماه  24حداقل : شود مبلغ چك نزد بانك توديع مي) 4
  نامه مراجع قضايي  )5
مشروط به اينكه اطمينان ( شود سال از سوابق پاك مي 7سوء اثر چك بعد از : مرور زمان) 6

  )سامانه بانك مركزي پاك شده است حاصل شود سابقه سوء از
  

با علم به اينكه صاحب حساب چك برگشتي دارد ولي در  ،هنگام صدور دسته چك مجدد :پرسش  -36
  شود چگونه بايد عمل نمود؟ استعالم سيستم بانك مركزي نمايش داده نمي

از اعطاء . بايد علت خطاي سيستمي را بررسي نمود و خطا را به بانك مركزي اعالم نمود :پاسخ
  .چك جديد بايد خودداري شود دسته

 

  اگر چك مربوط به حساب راكد داشته باشيم چگونه بايد عمل نمود؟ :پرسش  -37
كرد كه زمان زيادي از كار صورتي به طور كلي هنگام تحويل دسته چك مراقب باشيم در :پاسخ

، بهتر كه راكد باشد يا نباشد فعاليت نداشته بايد استعالم بگيريم اعم از اين ، حسابحساب
حساب راهنمايي شوند زيرا ممكن است اين   است مشتريان به شعبه اصلي افتتاح كننده

  .چك جديد بدون استعالم اعطا شود عمل باعث شود حساب باز و دسته
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 توان در سيستم ديد؟ مجاز را چگونه مينمونه امضاء صاحبان امضاء  :پرسش -38

شود روي  آيكن نمونه امضاء كه در آن امضاء صاحبان امضاء و مشخصات آنها نمايش داده مي :پاسخ
است كه در » ساير«و » ملي«گزينه  2دسكتاپ كامپيوتر رئيس شعبه قراردارد و داراي 

مجاز بانك ملي و در  شماره امضاء، امضاء و اطالعات اشخاص صاحب امضاء» ملي«گزينه 
  .دهد ها را نمايش مي نيز اطالعات صاحبان امضاء ساير بانك» ساير«گزينه 

  
 گذار وظيفه بانك چيست؟ در صورت اطالع از فوت مشتري سپرده :پرسش -39

  ثبت فوت صاحب سپرده در سيستم - 1 :پاسخ
االرث بانك مجاز به  تا مراجعه ورثه و ارائه كامل مستندات مورد نياز براي دريافت سهم - 2

  بستن حساب سپرده نيست
به همراه ساير مستندات شامل گواهي براي دريافت وجه سپرده ورثه بايد برگه سپرده  - 3

  را به شعبه ارائه نمايند. . . انحصار وراثت و گواهي واريز ماليات بر ارث و 
شامل (ورت كامل درصورت مراجعه يكي از ورثه و ارائه درخواست كتبي و مستندات به ص - 4

بانك . . .) گواهي انحصار وراثت، گواهي واريز ماليات بر ارث و تقاضاي كتبي ابطال سپرده و 
االرث هريك از ورثه را به حساب مخصوص واريز و  تواند سپرده را ابطال و سهم مي

  .شده واريز يا تحويل نمايد االرث شخص مراجعه كننده را نيز به حساب معرفي سهم
  
  
  
  

 

 

  
  
  
 


