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:هدف سامانه پیچک 

قانون چک که 21ایجاد زیر ساختهای الزم برای اجرای ماده 

را برای مشتری از طریق . . . امکان ثبت صدور انتقال چک و 

عدمدرصورت ابزارهای ارائه شده توسط بانک فراهم بطوریکه

ن   ثبت این اقالم نقد کردن چک برای مشتری ذینفع را ناممک

.می سازد



سرویس های سامانه  

پیچک

سرویس ثبت چک. 1

سرویس تایید چک توسط گیرنده2.

سرویس لغو ثبت توسط شعبه. 3

سرویس . 4lockکردن چک برای نقد کردن

سرویس . 5unlock  کردن

سرویس مسدود کردن چک . 6

سرویس رفع مسدود کردن چک. 7

سرویس استعالم نقد شوندگی . (مورد استفاده  بانک ها ) 8

سرویس نقد کردن درون بانکی. 9

سرویس نقد کردن بین بانکی. 01

سرویس استعالم وضعیت انتقال چک. 11

سرویس انتقال چک. 21

سرویس ابطال چک31.

سرویس استعالم چک توسط دارنده چک41.

سرویس استعالم چک توسط صادر کننده چک51.

سرویس تغیر وضعیت . (مخصوص شعبه)61





شمای کلی ارتباط اجزاء



تغییر در فرایند چک با سامانه پیچک

وصول درون بانکی چک  -2

کشیدن چک-1

وصول بین بانکی چک -3

چکانتقال -4

چکابطال -5

چک مسدودی_14ماده -6

چکاستعالم -7



(سناریوی تایید ذینفع)کشیدن چک 



وصول درون بانکی چک



وصول بین بانکی چک



(سناریوی تایید ذینفع)انتقال چک 



ابطال چک



قانون چک مسدودی_14ماده 



استعالم چک



:اقالم اطالعاتی مطابق با مندرجات سامانه صیاد بر روی هر برگ چک

شناسه صیادی یکتا برای هر برگ چک
شناسه شبای بانکی

درج سری و سریال چک
اطالعات هویتی صاحب و صاحبان چک

کارسازی این چک منوط به ثبت صدور و انتقال آن در  ))درج عبارت 
((سامانه     صیاد است

نام و شناسه اختصاصی شعبه بانک صادر کننده دسته چک     

شناسه صیادی یکتا برای هر برگ چک* 

شناسه شبای بانکی* 

درج سری و سریال چک* 

اطالعات هویتی صاحب و صاحبان چک* 

((کارسازی این چک منوط به ثبت صدور و انتقال آن در سامانه صیاد است))درج عبارت * 

شناسه اختصاصی شعبه بانک صادر کننده دسته چک نام و * 

اقالم اطالعاتی مطابق با مندرجات سامانه صیاد بر روی هر برگ چک



:                طرح جدید 
چک های صیادی
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: تهیه کننده 
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