راهنمای استفاده از سامانه صیاد برای اشخاص حقوقي در همراه بانک
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مقدمه
قانون اصالح قانون صدور چک با هدف اعتبار بخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک بالمحل در
سال  1۳۹۷توسط مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید و از ابتدای سال  1400اجرایی می شود.
در این قانون نحوه صدور ،دریافت و انتقال چک تغییراتی داشته و افرادی که مبادالت خود را با چک انجام
میدهند تکالیفی برعهده دارند .صادرکننده چک باید مندرجات چک شامل تاریخ سررسید ،مبلغ و اطالعات
هویتی ذینفع را عالوه بر اینکه در برگ چک درج میکند در سامانه صیاد نیز ثبت کند .همچنین ذینفع چک
نیز هنگام دریافت برگ چک باید مندرجات آن را در سامانه صیاد ،استعالم و با مندرجات برگ چک تطبیق
دهد .اشخاصی که قصد انتقال چک را دارند نیز دیگر نیازی به پشت نویسی چک ندارند و باید اطالعات هویتی
ذینفع جدید را در سامانه صیاد ثبت کنند.
بر اساس این قانون صدور چکهای جدید در وجه حامل ممنوع بوده و در سامانه صیاد نیز امکان صدور
چک در وجه حامل به صورت سیستمی وجود ندارد .در زمان انتقال چک ،ظهرنویسي (پشت نویسي) چک
در سامانه صیاد انجام ميپذیرد و دارنده چک نیز چنانچه متمایل به انتقال چک به شخص ثالث باشد ،الزم
است هویت گیرنده جدید را در سامانه صیاد درج کند.
چکهای جدید (چک های بنفش رنگ) بدون ثبت در سامانه صیاد قابلیت پردازش در شبکه بانکی را ندارند
و بانک از پرداخت وجه چک جدید ثبت نشده در سامانه یاد شده امتناع خواهند کرد.
دسترسی به سامانه صیاد از طریق درگاههای بانک صنعت و معدن (شامل اینترنت بانک و همراه بانک)
فراهم شده است و سرویس های "ثبت و پیگیری وضعیت چک" " ،تایید یا رد" و "انتقال و پیگیری وضعیت
انتقال" برای تمامي مشتریان حقیقي و حقوقي این بانک قابل دسترس می باشد.
در ادامه به نحوه استفاده از این سرویس های برای مشتریان حقوقي می پردازیم.
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-1ثبت چک
در مرحله اول ،صادر کننده چک موظف است قبل از تحویل چک به ذینفع ،آن را در سامانه صیاد ثبت نماید.
درحال حاضر سرویس ثبت چک در همراه بانک برای مشتریان حقوقی در دسترس نمی باشد و بدین منظور،
صادر کننده حقوقی می تواند در اینترنت بانک از بخش مدیریت چک گزینه ثبت چک را انتخاب نماید و
اطالعات چک خود را در این بخش وارد نماید( .بدین منظور به مستند سامانه صیاد در اینترنت بانک مراجعه
نمایید).

-2تایید
پس از ثبت اطالعات چک توسط صادرکننده ،گیرنده یا گیرندگان چک می بایست پس از بررسی صحت
اطالعات ثبت شده با چک دریافت شده ،اقدام به تایید یا رد چک نمایند.
دارندگان چک می بایست پس از ورود به همراه بانک خود ،از بخش "چک صیادی" گزینه "تایید یا رد
چک" را انتخاب نمایند.

۳

در این مرحله گیرنده می بایست شناسه صیاد مندرج بر روی چک را وارد نماید.

پس از وارد کردن شناسه صیاد ،اطالعات ثبت شده برای این شناسه صیاد ،نمایش داده می شود .گیرنده چک
ابتدا می بایست صحت اطالعات نمایش داده شده را با چک دریافتی تطبیق دهد .پس از اطمینان از صحت
اطالعات ،در این مرحله کد ملی نماینده حقوقی (کد ملی یکی از امضادارن) می بایست وارد شود .در آخر
گیرنده چک یکی از گزینه های "تایید" یا "رد" را انتخاب می کند.

4

پس از ارسال موفق تایید گیرنده به سامانه صیاد ،پیام زیر نمایش داده می شود.
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 -۳انتقال چک
در صورتیکه دارنده فعلي چک بخواهد برگه چک را به شخص دیگری منتقل کند ،می بایست ابتدا این
انتقال را در سامانه صیاد ثبت نماید .برای این کار  ،دارنده چک می بایست به همراه بانک خود مراجعه نماید
و در بخش "چک صیادی" گزینه "انتقال چک" را انتخاب کند.

دارنده فعلی چک در این مرحله  ،شناسه صیاد مندرج بر روی برگه چک را وارد می کند
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پس از وارد کردن شناسه صیاد مندرج بر روی برگه چک  ،مشخصات چک مشابه تصویر زیر نمایان می شود.

در صورت اطمینان از صحت اطالعات ،دارنده فعلی چک ،می بایست گزینه "انتقال چک صیادی" را انتخابب
نماید .سپس صفحه زیر نمایش داده می شود.

۷

در این مرحله  ،علت انتقال ،مشخصات دریافت کنندگان جدید و مشخصات نمایندگان شرکت از دارنده فعلی
چک اخذ میگردد.
در بخش گیرندگان مشابه تصویر زیر ،نوع مشتری دریافت کننده ،ملیت ،کد ملی /شناسه ملی و نام دریافت
کنندگان جدید وارد می شود.
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در بخش نماینگان ،مطابق تصویر زیر ،می بایست کد ملی نماینده یا نمایندگان شرکت وارد شود.

۹

پس از انجام این مراحل ،صفحه ای مشابه تصویر زیر نمایان می گردد.

با انتخاب گزینه ادامه ،تصویر زیر نمایان می شود.
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در صورت اطمینان از اطالعات نمایش داده شده ،گزینه "تایید و انتقال" انتخاب شود .در صورتیکه انتقال با
موفقیت در سامانه صیاد انجام شود ،پیام زیر نمایان می شود.
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توجه داشته باشید پس از انتقال چک در سامانه صیاد ،گیرندگان جدید چک می بایست با مراجعه به
همراه بانک خود (و یا درگاه های مورد پذیرش بانک مرکزی) نسبت به "تایید" با "رد" چک (همانند
بخش دوم) اقدام نمایند.
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