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 چک-

چک ػجبست است اص سٌذی کِ ثِ آى طبدسکٌٌذُ ٍجَّی سا کِ ًضد هحبلٌ ػلیِ ثبًک تَدیغ کشدُ : تؼشیف چک

 .است ،کالً یب ثؼضبً هستشد یب ثِ دیگشی ٍاگزاس هی کٌذیب اػتجبسی سا کِ هحبلٌ ػلیِ ثِ اٍ تخظیض دادُ 

 :هٌذسجبت لبًًَی چک

 رکش کلوِ چک سٍی چک-8

 هحل پشادخت چک هحل پشداخت چک اطَالً هحل البهت هحبلٌ ػلیِ ثبًک است.-2

 .تبسیخ طذٍس تبسیخ پشداخت چک ّوبى تبسیخ طذٍس است.-9

 اهضبء طبدس کٌٌذُ-4

 ًبم هحبلٌ ػلیِ ثبًک-5

 لغ چکهج-6

کسی کِ چک ثبیذ دس ٍجِ اٍ پشداخت گشدد هوکي است شخض حمیمی یب حمَلی ثبشذ یب حبهل یب حَالِ -7

 .کشد ثبشذ

 :(اًَاع چک8)

چکی است کِ اشخبص ثِ حسبة جبسی خَد ًضد ثبًک ّب طبدسٍ داسًذٓ آى تضویٌی جض  :چک ػبدی-8

 اسد هگش ثِ اػتوبد ثِ طبدس کٌٌذُ چکچکی کِ طبدس هی شَد اػتجبس ًذ .اػتجبس طبدسکٌٌذُ آى ًذاسد

 چک ًویذٌّذ حَالِ ثبًکی اسائِ هی کٌٌذ ًکتِ: هَسسبت هبلی

چکی است کِ اشخبص ثِ حسبة جبسی خَد ًضد ثبًک ّب طبدس ٍ تَسظ ثبًک هحبلٌ   :چک تبئیذ شذُ-2

 اهب تضویي ًویکٌذ  .ػلیِ پشداخت ٍجِ آى تبئیذ هی شَد

تَسظ ثبًک ثِ ػْذٓ ّوبى ثبًک ثِ دسخَاست هشتشی طبدس ٍ پشداخت چکی است کِ   :چک تضویي شذُ-9

 .ٍجِ آى تَسظ ثبًک تضویي هی شَد

چکی است کِ تَسظ ثبًک طبدس ٍ ٍجِ آى دس ّشیک اص شؼت آى ثبًک یب تَسظ  :چک هسبفشتی-4



                                                                                                   

 

 ًوبیٌذگبى ٍ کبسگضاساى آى پشداخت هی گشدد. چک هسبفشتی ّوبى تشٍال ّبی هَجَد دس جبهؼِ است

( ثب اهکبًبت خبص کِ جشم جک 8997چکی است جذیذ) عجك لبًَى جذیذ هظَة سبل چک طیبدی :  -5

ثی هحل سا ثِ حذالل هی سسبًذ، هبًٌذ چک ػبدی است اهب فشق ّبی اسبسی ثب چک ػبدی داسد. دس چک 

چک ، . ثذیي طَست کِ ٍلتی فشد الف چک سا طبدس هیکٌذ گیشًذُ طیبدی هجلغ چک اػتجبس سٌجی هی شَد 

 چک هَسد ًظش سا دسسبهبًِ طیبد اص ًظش هجلغ ٍ اػتجبس سٌجش هی کٌذ

 ویژگی های چک صیادی

توبم -4حتوي ثبیذ دس ٍجِ فشد هؼیٌی طبدس شَد -9هذت اػتجبس داسًذ -2چک ّبی طیبدی شٌبسِ داسًذ  -8 

احکبم  -6توبم چک ّبی ثشگشتی طبدس کٌٌذُ دس سبهبًِ هشخض است  -5هٌذسجبت چک ثبیذ لیذ شَد. 

ت َّیت طبدس کٌٌذُ کبهالً هشخض است.) جْ-7ٍسشکستگی طبدس کٌٌذُ دس سبهبًِ هشخض است 

 دس ظْشًَیسی ّن هشخظبت فشد گیشًذُ ثبیذ کبهل لیذ شَد.  -8جلَگیشی اص طذٍس چک ّبی سشلتی ( 

چکی است ػبدی ثظَست هَسدی دس هَاسد خبص تَسظ ثبًک ثشای افشادی کِ ثِ دلیلی  :چک هَسدی-6

 دستِ چک ًذاسًذ.

 ویژگی های چک موردی: 

 چک ّبی هَسدی ٍػذُ داس است. -8

 ثل چک ّبی طیبدی اػتجبس سٌجی هیشَدچک ّبی هَسدی ه-2

 چک هَسدی ثبیذ دس ٍجِ شخض خبطی طبدس ٍ دس سبهبًِ ثجت شَد.-9

 اگش دس چک هَسدی ّن شخض، هشتکت جشم شَد دیگش ًوی تَاًذ چک هَسدی ثگیشد. -4

چکی است شجیِ چک طیبدی کِ ثظَست کبغزی ًیست اص طذٍس تب اهضب ّوِ ثظَست  : چک الکتشًٍیکی-7

 ًیکی است.الکتشٍ

 

 ضمانت های اجرای در باره چک های بی محل

 ضوبًت اجشای ثبًک ّب -8

 ضوبًت اجشای دادگبُ -2

 علت پرداخت نشدن چک 

 کل هجلغ چک دس حسبة ًیست -8

 لسوتی اص ٍجِ چک دس حسبة ًیست -2

غ کسشی چک دس صهبى تحَیل هَجَدی داسد ٍلی ثِ هحض ایٌکِ گیشًذُ چک ثِ ثبًک هشاجؼِ هیکٌذ هجل -9



                                                                                                   

 

 داسد یب ًذاسد

 لبًَى چک( 84دستَس ػذم پشداخت تَسظ طبدس کٌٌذُ چک ) هبدُ  -4

 تٌظین چک ثظَست ًبدسست هثالً اهضب اشتجبُ -5

 طذٍس چک اص حسبة هسذٍد -6

 عملیات برگشت چک: 

 ػلت ػذم پشداخت ثجت شَد-8

 کذ سّگیشی ػذم پشداخت -2

 طذٍس گَاّی ػذم پشداخت -9

 لبًَى چک( 5هبدُ حسبة کن ثبشذ اهکبى دٍ ساُ داسد ) یًکتِ: اگش هَجَد

 کالً چک ثشگشت ثخَسد. -8 

هجلغ هَجَد دس حسبة پشداخت هی گشدد الشِ چک تحَیل ثبًک هیشَد ٍ گَاّی ػذم پشداخت هبثمی  -2

 چک ثِ طبحت چک دادُ هیشَد.

 

 ضمانت های اجرای بانک ها (9)

 توبم ثبًک ّباػالم ثِ  -8

 کلیِ حسبة ّبهسذٍد کشدى -2

 هسذٍد کشدى کلیِ تسْیالت ثبًکی-9

 جذیذ دس ثبًک ّبػذم افتتبح حسبة  -4

 ًکتِ:ثبًک هشکضی ٌَّص اػالم ًکشدُ کذام حسبة دس کذام ثبًک هسئَل پشداخت دیَى است  

 ػذم اػغبی ٍام ثبًکی تب سفغ سَ اثش اص چک -5

گش ایٌکِ طبدس کٌٌذُ چک ثٌگبُ التظبدی جلَگیشی اص طذٍس اسٌبد تجبسی ٍ اسص تجبسی دس ثبًک ) ه-6

داشتِ ثبشذ کِ دس طَست هسذٍدی حسبة ثِ التظبد کشَس لغوِ ٍاسد آیذ تشخیض ایي هَسد ثب شَسای تبهیي 

 استبى دس استبًذاسی است(
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