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 مقدمه -1

در درگاه خدمات الکترونیک صیاد  ایستگاه کاری هایاستفاده از سرویس دستورالعملدر این مستند 

خدمات  درگاهها پس از ورود به اسدددتفاده از این سدددرویس . به منظورشدددده اسددد  ارائهبانک مرکزی 

بانک  https://portal.pbn.netبه آدرس  یمرکز بانک کیالکترون که بین  از منوی  ،از طریق شددد 

ستگاه کاری»ی گزینه «خدمات» ستگاه کاری کرده تا را انتخاب  «ادیص اي شان داده ای صیاد ن سامانه 

 شود.

با توجه به لزوم مراجعه و اسددتفاده از درگاه یاد شددده توسددر همکاران شدد که بانک  و اهمی  در  

شدن درون بانکی و بین بانکیصددحیا اطاتات در آن، جزئیات آرآیندهای  به تفصددیل )تاوه بر  نقد 

سرویسآن ستند در قالب  س ( در چه که در م شده ا شریا  شماره های مربوطه ت ست  شد 1پیو ه ارائه 

س . سرویس ا ضیحات  س  تمام  بانکپیش از ورود به تو ض  ا سات اتت اری در زمان ها، مقت س ها و مو

ها و تعهدات مربوطه را اخذ های  به نیاب  از ایشددان، آرمارائه سددرویس به مشددتریان خود و انعام تم یات

 نمایند.

 گردد.، توضیحات الزم ارائه م خدمات سامانه صیاد در این ایستگاه کاریدر ادامه، برای هر کدام از 

 استعالم چک -2

ستعام این  س ( گزینه برای ا شده ا صیاد در   سامانه  صات  که در  شخ صات چک )م شخ نیز و م

 صح  مالکی  آن توسر دارنده چک، استفاده خواهد شد. 

س  سرویس از منوی سم  را ستفاده از این  صفحه  استعالم چک ، گزینهبرای ا را انتخاب کرده تا 

 .نمایش داده شود همربوط

https://portal.pbn.net/
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ستعامپر کردن آی د های مربوط و انتخاب گزینه پس از ستعامنتیعه، ی ا صویر زیر، ،ی ا   همانند ت

 شود.نشان داده م 
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 چک توسط شعبه انتقال/ثبتلغو  -3

 در اختیار صدادر کنندهدر شدرایی  که به هر دلیل م ادله تکمیل نشدده باشدد و کماکان برک چک 

)بانک  که چک متع ق به اوس ( و  شع ه بانک تهدهتواند با مراجعه به م  صادرکننده چک، شخص باشد

سامانه صیاد اطاتاتلغو ث   ، درخواس  ارائه برک چک را ارائه دهد. به این ترتیب صادرکننده چک  در 

نفع ذی تواند اصدداتات مورد نیاز را بر برگه چک اتماک کرده و اطاتات)که همان مالک چک اسدد ( م 

ساس، برک چک م  صیاد ث   نماید. بر این ا سامانه  تواند به چرخه تیات خود ادامه جدید را معدداً در 

 دهد.

های متع ق به خود ها و موسسات تنها امکان لغو ث   صیادی چکالزم به ذکر اس ، هر یک از بانک

را نیز  «لغو انتقال»در تال  اس  که این سرویس، امکان این  های صادر شده توسر خود( را دارند.)چک

نده، مالک دهترتیب که در صددورت  که انتقاک دهنده چک )در این تال  لزوماً انتقاکآورد. بدین آراهم م 

شدچک نم  شخص گیرنده چک ) یا همان انتقاک گیرنده( بخواهد تم یات انتقاک را لغو با ( پیش از تایید 

های مربوطه، جعه نموده و پس از تکمیل آرمه شع ه مراتواند، با در دس  داشتن برگه چک، بم نماید نیز 

تواند برک چک آوق را به شخص  دیگر )ط یعتاً این اساس، شخص انتقاک دهنده م بر  انتقاک را لغو نماید.

 با همان مندرجات از ق یل م  غ و تاریخ و ...( انتقاک دهد.

سرویس ستفاده از این  س  برای ا سم  را شعبه ثبت/انتقال لغو گزینه ،از منوی  سط  را  چک تو

 . داده شوده نمایش انتخاب کرده تا صفحه مربوط
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در پایین صدددفحه را انتخاب کنید. همانند  لغو ثبت چکبعد از پر کردن آی د های مربوط، دکمه 

صفحه صویر زیر،  شد،شود. اگر اطاتات ای جدید به منظور تایید اطاتات نمایش داده م ت  مورد تایید با

 را به منظور انعام تم یات انتخاب نمایید. ديیتادر نهای  دکمه 

در صورت  که تم یات با موآقی  انعام شده باشد، متن پیام م ن  بر موآق بودن تم یات نشان داده  

 شود.م 
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 کردن چک برای نقد کردن «Lock»قفل نمودن يا  -4

ادامه به تفصدددیل بیان خواهد شدددد(، چند پیش نیاز خواهد  طور که درآرآیند نقد کردن هر چک )همان

 داش :

 نفع استعام چک با هدف تشخیص تع ق چک به شخص ذی -1

قفل نمودن چک به منظور ج وگیری از صورت گرآتن هر نوع تم یات دیگری توسر سایر شعب  -2

 های اتتمال ها با هدف پیشگیری از سوءاستفادهبانک

 «بین بانک »یا « درون بانک »نقد کردن چک به صورت ای ط  نمودن آرآینده -3

 توامان با یکدیگر قفل نمودن چکسرویس های استعام و در تاک تاضر به دلیل اآزایش سهول  کاربری 

شعب قرار دار س ،  د.ندر پورتاک بانک مرکزی در اختیار  سم  را سرویس از منوی  ستفاده از این  برای ا

 را انتخاب کرده تا صفحه مربوطه نمایش داده شود.  «نقد کردن جهتچک  قفل نمودن»گزینه 
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طور که میرح گردید، به منظور سدددهول  کاربری و کاهش تعم ورود اطاتات توسدددر کاربر، ابتدا همان

الزم اس  آی دهای شناسه صیاد، نوع مشتری و کد شناسای  )کد م  ، شناسه م   یا کد ات اع خارج ( 

س شدهسامانه وارد آخرین مالک چک در  سپس دکمه ا ، اطاتات چک تعام انتخاب گردد. با این اقدامو 

 شود.که در سامانه صیاد )پیچک( ث   شده اس  نمایش داده م 

بایس  دو آی د دیگر که در جریان نقد شوندگ  تائز اهمی  اس  را تکمیل نماید، در این مرت ه کاربر م 

ها اگر شخص دیگری به تنوان تاوه بر آن«. ی تساب مقصدکد ش ا»و « درخواس  برگش  زدن چک»

شع ه م  شد، کاربر  شع ه داده با شوندگ  چک را به  س  نقد س  آورنده یا نماینده مالک چک، درخوا بای

 را نیز تکمیل نماید.  «وکیل/نماینده دارنده چک در آرآیند قفل نمودن»اقام اطاتات  ذیل تنوان 

شخص قفلنکته تائز اهمی  در این  ص  م کننده چک م بخش، در  اطاتات  شخ شد. چنین  تواند با

که شخص دیگری به جز اآراد آوق باشند. بر این اساس، در صورت  هم دارنده )مالک( چک باشد و هم آن

شد، کاربر م « کننده چکقفل»که  بایس  با زدن تیک، وی را انتخاب نماید. یک  از دارندگان چک م  با

چون آورنده چک( نیاز ه شخص دیگری به غیر دارنده )مالک( قصد انعام این کار را دارد )همدر صورت  ک

 اس  تا ضمن انتخاب تیک مربوطه، اطاتات هویت  وی را وارد نماید.

 کرده و سدددپسدر پایین صدددفحه را انتخاب  «نمودن چکقفل»بعد از پر کردن آی دهای مربوط، دکمه 

شددود. اگر اطاتات مورد تایید باشددد، در نهای  د اطاتات نمایش داده م ای جدید به منظور تاییصددفحه
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شدبه منظور انعام تم یات انتخاب  «ديیتا»دکمه  شده خواهد  صورت  که تم یات با موآقی  انعام  . در 

 شود.باشد، متن پیام م ن  بر موآق بودن تم یات نشان داده م 

نقد کردن بین »و  «کردن درون بانک نقد» جه  چک()قفل نمودن  شدددود، این اقداممعدد متذکر م 

 اس . الزام  «بانک  )واگذاری چک در چکاوک(

 

 نمودن برگ چک Unlockبازگشايی يا  -5

از این نمودن چک را داشددته باشددد، « UnLock»کاربر قصددد بازگشددای  چک و به بیان  دیگر اگر 

امکان آعالی  برای  ، ضمن آزاد شدن چک،اقدامسرویس استفاده خواهد کرد. باید توجه داش  که با این 

از منوی سددم  راسدد ، گزینه بدین منظور گردد. آراهم م جه  کارسددازی آن ها سددایر شددعب بانک

 را انتخاب کرده تا صفحه مربوطه نمایش داده شود.  «بازگشای  چک»
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در پایین صددفحه را انتخاب « بازگشددای  چک»از پر کردن آی د های مربوط، دکمه  کاربر شددع ه پس

شددود. اگر اطاتات مورد ای جدید به منظور تایید اطاتات نمایش داده م صددفحهبدین ترتیب . نمایدم 

در شددایان ذکر اسدد ، . خواهد کردرا به منظور انعام تم یات انتخاب  ديیتاتایید باشددد، در نهای  دکمه 

 شود.م ن  بر موآق بودن تم یات نشان داده م   صورت  که تم یات با موآقی  انعام شده باشد، پیام
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 نقد کردن درون بانکی -6

، کاربر شدددع ه باید ابتدا تع ق چک به شدددخص را از طریق جه داشددد  که پیش از نقد نمودن چکباید تو

ضمن سرویس  سپس  شخص نماید و  ستعام م صیاتاً « قفل نمودن»ا ساس چک کردن Lockیا ا ، بر ا

 گزینه مناسب را انتخاب نماید.، را دارد به صورت درون بانک  یا بین بانک  کردناینکه قصد نقد 

سرویسطور که پیشهمان شد،  ضیا داده  ستعام»های تر تو صورت توامان با « نمودن چکقفل»و « ا به 

استعام چک را تماً « نمودن چک قفل»اند و لذا کاربر شع ه با آراخوان  سرویس هم در نظر گرآته شده

 نخواهد داش . های آوق رای سرویسیز اخذ خواهد کرد و نیازی به آراخوان  معزان

از منوی سددم  بایسدد  م را دارد، « نقدکردن درون بانکی»در این تال  با توجه به اینکه کاربر قصددد 

 را انتخاب کرده تا صفحه مربوطه نمایش داده شود. مناسب گزینه  راس 

چنین هم باشد. کرده کنترک را ذینفع به مشتری مقصد تساب شماره تع ق اس  م زم بانکدر این آرآیند، 

 از بخش  یا چک وجه ،تهده تساب موجودی اساس بر بانک اس  مقتض  سرویس، این آراخوان  از پیش

 .باشد داده تشخیص را کردن نقد نهائ  وضعی  و کرده باک را آن

توسددر کاربر شددع ه، این  اطاتات ورود کمتر با هدفطور که در تصددویر نمایش داده شددده اسدد ، همان

کد شناسای  آخرین دارنده »به همراه « شناسه استعام صیادی»سرویس نیز با استعام از چک )با ورود 

سامانه نمایش داده م «( چک شده در  شده و اطاتات ث    سپس کاربرشروع  اقام اطاتات   ،شود. 

نفع تحویل داده شددود(، و به ذی گردد  که قرار هسدد  نقد )م  غ« م  غ چک»، «نتیعه تراکنش بانک »

 . خواهد کردیل را تکم« زدن چکدرخواس  برگش »ی  چنین وضعو هم« کد ش ای مقصد»

نمودن چک(، در  اطاتات شدددخص نقد کننده چک نکته تائز اهمی  در این بخش )همانند بخش قفل

که شخص دیگری به جز اآراد آوق ک باشد و هم آنتواند هم دارنده )مالک( چباشد. چنین شخص  م م 

بایس  با انتخاب یک  از دارندگان چک باشد، کاربر م « آورنده چک»باشند. بر این اساس، در صورت  که 

صد انعام این کار را  شخص دیگری به غیر دارنده )مالک( ق صورت  که  یک تیک، وی را انتخاب نماید. در 
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 یاز اس  تا ضمن انتخاب تیک مربوطه، اطاتات هویت  وی را وارد نماید.ن ،چون آورنده چک(دارد )هم

صفحه را انتخاب  «انعام تم یات نقد کردن»پس از وارد نمودن اقام اطاتات  آوق، دکمه  در پایین 

شددود. اگر اطاتات مورد تایید ای جدید به منظور تایید اطاتات نمایش داده م نموده و سددپس صددفحه

را به منظور انعام تم یات انتخاب خواهد کرد. در صورت  که تم یات با  ديیتا، در نهای  دکمه کاربر باشد

 شود.موآقی  انعام شده باشد، متن پیام م ن  بر موآق بودن تم یات نیز نشان داده م 
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 ابطال چک -7

سرق  برک چک، مفقودی،  چنانچه صادرکننده چک )مالک اولیه چک( به هر دلیل )به تنوان مثاک 

تواند از این امکان تدم تمایل به گردش معدد چک و ...( تصمیم بر ابیاک آن داشته باشد، کاربر شع ه م 

اد توجه داشددته باشددید که در صددورت  که چک، به هر نحوی گردش یاآته باشددد )در صددیاسددتفاده نماید. 

)پیچک( ث   شده باشد(، م  بایس  الزاماً در کارتابل صادر کننده )مالک اولیه( قرار داشته باشد تا امکان 

شد. صیاد برک)های خام چک چنین برای ابیاک برکاین امکان هم ابیاک آن آراهم با سامانه  های  که در 

 آراهم اس . نیز)پیچک( ث   نشده باشند( 

انتخاب کرده تا صددفحه  را س از منوی سددم  راسدد ، گزینه ابیاک چکبرای اسددتفاده از این سددروی

 مربوطه نمایش داده شود. 
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خواهد ، دکمه ابیاک در پایین صفحه را انتخاب بر شع ه پس از وارد نمودن اقام اطاتات  مربوطهرکا

شود. اگر اطاتات مورد تایید ای جدید به منظور تایید اطاتات نمایش داده م صفحه بدین ترتیب،. کرد

. در صورت  که تم یات با موآقی  خواهد شدبه منظور انعام تم یات انتخاب  دییتاباشد، در نهای  دکمه 

 شود.داده م نیز نمایش م ن  بر موآق بودن تم یات   انعام شده باشد، پیام
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 مسدود کردن چک -8

( 14چک )ماده  کردن مسدددود جه  تواند م  چک م ادالت زنعیره در چک نفعانذی از یک هر

برای اسددتفاده از این سددرویس از منوی سددم   .دهد ارائه تهده بانک به را درخواسدد  خود و نماید اقدام

 راس ، گزینه مسدود کردن چک را انتخاب کرده تا صفحه مربوطه نمایش داده شود. 
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در پایین صفحه « مسدود نمودن چک»دکمه کاربر شع ه پس از وارد نمودن اقام اطاتات  مربوطه، 

شدددود. اگر ای جدید به منظور تایید اطاتات نمایش داده م را انتخاب خواهد کرد. بدین ترتیب، صدددفحه

به منظور انعام تم یات انتخاب خواهد شد. در صورت  که  دییتااطاتات مورد تایید باشد، در نهای  دکمه 

 شود.تم یات با موآقی  انعام شده باشد، متن پیام م ن  بر موآق بودن تم یات نیز نمایش داده م 

شایان ذکر اس ، ممکن اس  مشتری در مراجعه اوک شماره نامه قضای  و یا تاریخ نامه قضای  را در 

شد. بر ایاختیار  شته با سرویس را بدون ورود اقام اطاتات  آوق آراخوان  ندا شع ه این  ساس، کاربر  ن ا

روز آرص  خواهد داش  تا از مرجع قضای ، اطاتات آوق  7خواهد کرد. بر اساس، قوانین موجود مشتری 

ده را تهیه نموده و در اختیار شع ه قرار دهد. در این زمان، کاربر شع ه معدد این سرویس را آراخوان  نمو

 و اقام آوق را برای سامانه صیاد)پیچک( ارساک خواهد کرد.

روز  7نکته تائز اهمی  در این سرویس آن اس  که در صورت تدم ارائه مدارک الزم پس از گذش  

شتری،  شداز زمان مراجعه م صورت اتوماتیک از این تال  خار  نخواهد  و نیازمند اقدام الزم از  چک به 

 سوی کاربر شع ه اس .
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 رفع مسدودی چک -9

سدود س  تواند م  بانک به مراجعه با چک کننده م سدودی رآع درخوا  چنانچه همچنین .نماید م

 ،کننده دومسد توسر قضائ  مستندات ارائه تدم و چک مسدودی از روز هف  گذش از  پس بخواهد بانک

برای استفاده از این سرویس از منوی  .کند م  استفاده سرویس این از مسدودی نماید رآع را چک وضعی 

 سم  راس ، گزینه رآع مسدودی چک را انتخاب کرده تا صفحه مربوطه نمایش داده شود. 
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در پایین صددفحه را « رآع مسدددودی»کاربر شددع ه پس از وارد نمودن اقام اطاتات  مربوطه، دکمه 

شدددود. اگر تایید اطاتات نمایش داده م ای جدید به منظور انتخاب خواهد کرد. بدین ترتیب، صدددفحه

به منظور انعام تم یات انتخاب خواهد شد. در صورت  « دییتا»اطاتات مورد تایید باشد، در نهای  دکمه 

 شود.که تم یات با موآقی  انعام شده باشد، متن پیام م ن  بر موآق بودن تم یات نیز نمایش داده م 

س  تم یات با موآقی   700با کد غام خیا چنانچه در نتیعه تم یات پی: تذکر شد، ممکن ا دریاآ  

س  یک  شتری، الزم ا شکل برای م شت اه و ایعاد م شد. بنابراین به منظور ج وگیری از بروز ا شده با انعام 

سرویس  ستعام چک»بار از طریق  ستعام گردد تا از تدم انعام تم یات لغو اطمینان «ا ، چک مورد نظر ا

 .تاصل آرماییدبا پشتی ان  سامانه تماس  ، لیفاًاتفاق اآتاد اًین خیا مکررتاصل شود. اگر ا
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 چک ثبت -10

تواند با در دس  داشتن در مواقع  که مشتری بانک به هر دلیل امکان ث   چک را نداشته باشد، م 

سایر مدارک هویت  خود  شان، ث   چک را چک و  شع ه به نیاب  از ای به بانک خود مراجعه کرده و کاربر 

 انعام دهد. 

صرآاً م  س  را ارائه نماید، نکته: با توجه به اینکه هر بانک  سروی شتریان خود چنین  ورود تواند به م

 کد شهاب الزام  اس .

 زیر نمایش داده شود. را انتخاب نموده تا صفحه "ث   چک"بدین منظور از منوی مربوطه تنوان 

 

سرویس سهول  کاربری همانند دیگر  ستعام اطاتات چک آغاز های پورتاک، این آرآیند نیز به جه   با ا

 شود.گردد. پس از استعام، اطاتات مربوطه بدین صورت نمایش داده م م 
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صویر آوق قابل ماتظه اس ، مقادیر مرت ر با تاریخ سررسید، م  غ چک و شرح الزاماً همان طور که در ت

اختیاری بوده و  "کد شدد ای مقصددد"کاربر وارد گردد. این در تال  اسدد  که مقدار بایسدد  توسددر م 

یسدددم، در خصدددو  نیز بر اسددداس قوانین اداره م ارزه با پولشدددوی  و تامین ترور "باب "چنین مقدار هم

های اشددخا  تقوق  با م الغ بیش می یون تومان و چک 100های اشددخا  تقیق  با م الغ بیش از چک

 می یارد تومان الزام  اس . 1از 

 باشد را وارد نماید.مشتری آن بانک م بایس  کد شهاب صاتب تساب که الزاماً در گام بعد، کاربر م 

 تال  روبرو خواهد بود: 3شع ه با  کاربرپس از ورود اطاتات یاد شده، 

 انفرادی: حقیقیحساب های  -

ساب متع ق به  شد،یاگر ت شخص تقیق  با ضادار ک  شخص و یا وکیل و نماینده قانون  وی  ام خود آن 

صرآاً م م  شد؛ بنابراین  صورت آندر قسم  بایس  اطاتات مرت ربا صویر های مربوطه، به  چه که در ت

 گردد:سامانه وارد قابل ماتظه اس  
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شد م  شخص تقیق ، دارای مهر نیز با صورت  که  س ، در  س  تیک مربوطه در الزم به ذکر ا بای

 انتخاب گردد.« باشدامضا به منزله مهر تقوق  م »قسم  

 های اشتراکی افراد حقیقی:حساب

شتریا صو  این نوع از م شد، در خ شرح داده  شین  ن نیز قابل اجرا همان آرآیندی که در بخش پی

بایسد  در لیسد  صدات ان تسداب، کد شدهاب تمام  آنان را از کاربر شدع ه م اسد . با این تفاوت که 

 .سیستم متمرکز بانکداری خود، آراخوان  کرده و در سیستم وارد نماید
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بایس  اطاتات وی به م باشد، در صورت  که هر یک از صات ان تساب، دارای وکیل یا نماینده م 

 شرح تصویر زیر ث   گردد.

توان آن را در در صددورت  که لزوم در  مهر تقوق  وجود داشددته باشددد، با اتماک تیک مربوطه م 

 سامانه ث   کرد.

 
 

 

 های حقوقی:حساب

با این دسته از مشتریان نیز رواک مشابه  با بقیه مشتریان خواهند داش ، به جز موضوع امضاداران. 
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توجه به تغییرات  که در لیس  امضاداران ممکن اس  اتفاق بیفتد، برای این دسته از مشتریان این امکان 

های متمرکز بانکداری بر اساس آن چه که در سامانهآراهم شده اس  تا صات ان امضا توسر کاربر شع ه و 

س  شده ا ستعام ، تکمیل گردد.ث    ساس، ا صو  این بر این ا سته از اآراد، تاوه بر های الزم در خ د

 صاتب تساب صورت خواهد گرآ .

همان طور که در تصویر نمایش داده شده اس ، صاتب تساب مشتری تقوق  اس  که به ازای آن 

صو  مهر ای از معموته س ، در خ شد. الزم به ذکر ا ضا و یا نماینده و وکیل معرآ  خواهد  صات ان ام

 بایس ، آن را انتخاب نمود.باشد م نده آن م تقوق ، در مقابل نام هر شخص  که دار
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 تايید/رد دريافت چک -11

صیادی منحصر به آرد های پورتاک، این خدم  نیز با استعام از طریق ورود شناسه چون دیگر سرویسهم

(، آغاز نفع چک که برک چک در اختیار اوس آخرین ذی) دارنده چککد م   و تاوه بر آن کد شهاب و 

 شود.م 

 
شتری آنبا توجه به اینکه مراجعه کننده م  س  لزوماً م سرویس بهره بانک بای شد تا بتواند از این  مند با

 بدین ترتیب اطاتات زیر برای کاربر نمایش داده خواهد شد. ، در  کد شهاب الزام  اس .شود
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صو  چک نیازی به تایید همگ  آنان نفع دارند، تایید یک  از آنان کاآ  بوده و های  که چندین ذیدر خ

 باشد.نم 

کاربر شع ه م  بایس  با دق  اطاتات آیزیک چک را با شایان ذکر اس ، در زمان تایید یا رد یک چک، 

سامانه تی یق دهد صورت هر گونه مغایرت، با  اطاتات  شتریو در  صراف از دریاآ  "، مراتب تايید م ان

  را اتام نماید. "چک

صوص، تهیه فرم سیار حائز اهمیت در اين خ شتريان بوده که مینکته ب ضايت از م ست های ر باي

س سروي صوص تمامی  شتریدر خ شعبه انجام می هايی که به نیابت از م سط  گیرد، تکمیل و تو

 امضا گردد.
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 انتقال چک -12

نفع چک آخرین ذی سرویس انتقاک نیز با استعام بر اساس شناسه صیادی، کد شناسای  و شماره شهاب

شتری آن بانک نم گردد. با توجه به اینکه ذیآغاز م  شهاب وی نفع جدید چک لزوماً م شد، در  کد  با

 باشد.الزام  نم 

بایسددد  توسدددر تمام  آنان های  که چندین مالک یا دارنده دارند، تم یات انتقاک م در خصدددو  چک

نفعان چک بخواهند از وضعی  انتقاک یا تدم ک از ذیصورت گیرد. الزم به ذکر اس ، در صورت  که هر ی

 استفاده نمود. "وضعی  انتقاک چک"توان از سرویس استعام انتقاک آن می ع گردند، م 

 

 
 

 

 

 

 

 اطاع از توضیحاتجه  

وس را منشانگر  مرت ر، لیفا

بر روی تام   لحظات 

 نگه دارید.نمایش داده شده، 
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در سامانه تع یه شده اس .  "چک انتقاک جه  تودت"با تنوان مفهوم  اس  که  "عودت انتقال"

به وجود انتقاک با توجه به مسدددیولی  تضدددامن  که در زمان انتقاک یک چک میان اآراد درگیر در زنعیره 

به هر دلیل انتقاک گیرنده قصددد تودت چک به انتقاک دهنده را داشددته آید، این گزینه برای مواقع  که م 

آید که تعامل مال  داشدد  که این اتفاق زمان  به وجود م  م  توان از آن بهره جسدد . باید توجه، باشددد

 میان آنان به هر دلیل تکمیل نشده باشد.

 

صورت  که انتقاک دهنده وکیل یا نماینده  س ، در  شده ا صویر باال نمایش داده  همان طور که در ت

)که با آ ش در  انتهای صفحهبایس  اطاتات وی از طریق اتماک تیک مربوطه در قانون  داشته باشد، م 

 ، در سیستم وارد شود.تصویر نمایان شده اس (
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 استعالم وضعیت انتقال -13

نفع( دارند، هر نفع مشترک )چک صادر شده در وجه چندین ذیهای  که ذیدر خصو  انتقاک چک

شخصات انتقاک چک را از طریق درگاه ارائهیک از ذی ش  تا م سر  نفعان این امکان را خواهند دا شده تو

این ها بانکتاک این امکان در پورتاک بانک مرکزی آراهم گردیده اسدد ، که بانک خود، اسددتعام نمایند. 

 د.نخدم  را در اختیار مشتریان خود قرار ده

س ، همان شده ا صویر نمایش داده  صات ث   طور که در ت شخ جه  اطاع هر یک از ذینفعان از م

ان از انتقاک، هر یک از آنان م  توانند با انعام استعام از داده های ث   نفعشده و وضعی  تائید سایر ذی

 شده انتقاک چک می ع شوند. 

 

 
صویر زیر برای وی  شع ه منوی مربوطه را انتخاب کرده و پس از ورود اطاتات، ت بدین منظور کاربر 

 نمایش داده خواهد شد.
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 1پیوست شماره 

  «از طريق پورتال های جديدفرآيند پذيرش و پردازش چک»

 
 :ها به صورت درون بانکی چک . تعیین وضعیت1

 های زير فراخوانی شوند: های بنفش رنگ( برای پرداخت به صورت درون بانکی پذيرش شود، الزم است سرويسچنانچه چک جديد )چک
 (         آراخوان  سرویس نقدشوندگ تعیین وضعی  چک )وصوک/برگش /بخش  برگش  چک                                                                                                   

 شروع آرایند پردازش چک به صورت درون بانک           آراخوان  سرویس قفل کردن چک           

 آراخوان  سرویس بازگشای  چک        تودت چک به مشتری    تدم پرداخ  چک و                                                                                                                    

 توضیحات:

 در تاک بررسدد  اخذ اسددتعام به منظور تصددوک اطمینان از ث   چک در سددامانه صددیاد )پیچک( و قفل کردن برگه چکِ جه سددرویس قفل کردن چک  -

  شود.استفاده م 

سامانه متمرکز بانک  - صورت وصوک چک، م  تعیین وضعی  چک در  صورت  برگش تواند به  شد، در غیر این  زدن چک و یا برگش  زدن بخش  از چک با

 چک بایست  به مشتری تودت داده شود. 

شد،  - شته با شت  دا صورت برگ ش  به  شت /بخ صول /برگ ضعی  و شوندگ  درون بانک  شعب موظف به آراخوان  چنانچه چک و شند و م سرویس نقد با

 اتام شود.  )پیچک(انضمام وضعی  آن به سامانه صیادبه مشخصات چک 

 سرویس بازگشای  چک آراخوان  شدهدر صورت تودت به مشتری بایست   ؛چنانچه چک  که ق ا توسر شع ه از طریق سرویس قفل شدن، قفل شده باشد -

  .این چک را مورد پردازش قرار دهد مشتری بتواند از طریق بانک دیگرضمن آزاد شدن چک، تا  ،اتام شودبازگشای  چک و وضعی  
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 )با استفاده از سامانه چکاوک(: بانکیبین ها به صورت چک تعیین وضعیت. 2

 های زير فراخوانی شوند: های بنفش رنگ( برای پرداخت به صورت بین بانکی پذيرش شود، الزم است سرويسچنانچه چک جديد )چک
 خاتمه تم یات     (         چک تعیین وضعی  چک )وصوک/برگش                                                                                                           

 واگذاری چک در سامانه چکاوکآراخوان  سرویس قفل کردن چک                   شروع آرایند 

 خاتمه تم یات          تدم پرداخ  چک و تودت چک به مشتری                                                                                                                              

 توضیحات:

 در تاک بررس  در سامانه صیاد )پیچک( و قفل کردن برگه چکِ اخذ استعام به منظور تصوک اطمینان از ث   چک  جه سرویس قفل کردن چک  -

  شود.استفاده م 

 زدن چک و یا تودت چک به مشتری باشد.  برگش تواند به صورت وصوک چک، چکاوک م تعیین وضعی  چک در سامانه  -

 شود. انعام م  به صورت خودکار بازگشای باشد ها در سامانه چکاوک، چنانچه چک  قفل شده پس از اتمام روزکاری چکاوک و قیع  شدن وضعی  چک -

 


