




:قبل از صذور و یا دریافت چک صیادی جذیذ ، لطفاً به موارد زیر دقت نماییذ 

.باشنذ نمی وصول قابل عنوان هیچ به شونذ، صادر حامل وجه در صورتیکه در جذیذ، های چک

:مشخصات ظاهری * 



:استعالم وضعیت اعتباری صادر کننذه چک * 

(رایگان) مرکسی بانک پورتال از استفاده -1

( دارد هسینه ) 7۰17۰1 شماره سر از استفاده - 2

  سششواسُ بِ چک   بشگ ّش سقوی 16 استؼالم شٌاسِ اسسال    

:صیش فشهت با 701701

1*1*]سقوی طیادی سٍی چک 16شٌاسِ [

 ّذایت هرکسی تاًک پَرتال تِ ٍضؼیت استؼالم جْت خَد، ّوراُ گَضی دٍرتیي تا چک پطت تؼذی دٍ تارکذ اسکي تا است رکر تِ الزم
.ضذ خَاّیذ

ضذُ اثر سَء رفغ هَارد تواهی ساتقِ، ٍجَد درصَرت یا تَدُ ترگطتی چک ساتقِ فاقذ : سفیذ وضعیت

ترگطتی تؼْذ ریال هیلیَى 50 هثلغ حذاکثر یا ترگطتی چک فقرُ یک : زرد وضعیت

ترگطتی تؼْذ ریال هیلیَى 200 هثلغ حذاکثر یا ترگطتی چک فقرُ چْار الی دٍ : نارنجی وضعیت

ترگطتی تؼْذ ریال هیلیَى 500 هثلغ حذاکثر یا ترگطتی چک فقرُ دُ تا پٌج : ای قهوه وضعیت

ترگطتی تؼْذ ریال هیلیَى 500 هثلغ از تیص یا ترگطتی چک فقرُ دُ از تیص : قرمس وضعیت



(صیاد ) ورود به سامانه مذیریت چک –1

:ًواییذ اًتخاب را “(صیاد) چک هذیریت ساهاًِ تِ ٍرٍد ” گضیٌِ صیش تظَیش هطابق https://vbank.rqb.ir لیٌک اص ساهاًِ ایي بِ ٍسٍد جْت

  : توجه
 شواسُ هطابقت ّوچٌیي ٍ باًک ّای ساهاًِ دس خَد هَبایل شواسُ طحت اص ساهاًِ بِ ٍسٍد اص قبل

.فشهاییذ حاطل اطویٌاى خَد هلی کذ ٍ هَبایل



:سپس الصم است اطالػات صیش سا ٍاسد ًواییذ

رقوی هٌحصر تِ فرد ّر ضخص حقیقی یا حقَقی 7ضوارُ : ضوارُ هطتری • 

.را ٍارد ًواییذتاًک ضذُ تِ هرتَط تِ ضخص حقیقی یا حقَقی ارائِ در ایي تخص ضوارُ ّوراُ : ضوارُ ّوراُ• 

هتي تصَیر• 

ترای ضذُ ثثت ّوراُ ضوارُ تا ضذُ ٍارد ّوراُ ضوارُ هغاتقت درصَرت ٍرٍد، گضیٌِ اًتخاب سپس ٍ اطالػات ًوَدى ٍاسد با

.شَیذ ٍاسد ساهاًِ بِ تَاًیذ هی آى، ثبت با کِ شَد هی اسسال شوا ّوشاُ شواسُ بِ هظشفی یکباس کذ ، باًکی سیستن دس هشتشی



:با ٍسٍد بِ ساهاًِ هذیشیت چک، اطالػات صیش سا هی تَاًیذ هشاّذُ ًوَدُ ٍ ػولیات هَسد ًظش خَد سا اًتخاب ًواییذ

: شًَذ هی دادُ ًوایش ساهاًِ بِ ٍسٍد دس کِ اطالػاتی

هشتشی خاًَادگی ًام ٍ ًام •

هشتشی شْاب یکتای کذ •

هشتشی شواسُ •

شذُ اًتخاب باًک شوایل •



ثبت چک–1

 در چک است الزم درآٍرد، گردش تِ تاًکی سیستن در را چک تتَاى ایٌکِ ترای هرکسی، تاًک قاًَى عثق

 در است رکر تِ الزم .ًواییذ ٍارد زیر تصَرت را چک اعالػات است ،الزم هٌظَر ایي تِ .ضَد ثثت صیاد ساهاًِ

:تاضذ هی اًتخاب قاتل رسالت الحسٌِ قرض تاًک ّای چک صرفا افسار ًرم فؼلی ًسخِ



(آیتم هایی که بایستی تکمیل شونذ ) ثبت چک –1–1

.است رقوی 16 ، ضٌاسِ ایي .ًواییذ ٍارد را چک یکتای صیاد ضٌاسِ  : چک صیاد شناسه •

.ًواییذ ٍارد را چک سریال ٍ سری اعالػات است الزم تخص ایي اعالػات ٍرٍد ترای  : چک شماره •

.ًواییذ ٍارد ریال تِ را چک هثلغ تخص ایي در  : چک مبلغ •

.ًواییذ اًتخاب تقَین از تخص ایي در را چک سررسیذ تاریخ  : چک سررسیذ تاریخ •

.ًواییذ ٍارد قسوت ایي در را چک تَضیحات  : چک شرح •

.است اختیاری اعالػاتی هَرد ایي ٍرٍد . ًواییذ ٍارد تخص ایي در را چک کٌٌذُ دریافت ضثای ضوارُ هیتَاًیذ  : مقصذ شبای شماره •

:ًوایذ تغییش صیش بظَست هیتَاًذ ،کٌٌذُ اهضا ًَع اساس تر ضوا ٍرٍدی اعالػات کِ ًواییذ ٍارد را چک کٌٌذگاى اهضا اعالػات تخص ایي در است الزم  : کننذگان امضا •

 حقیقی اشخاص برای ملی کذ

 حقوقی اشخاص برای ملی شناسه

 اتباع برای فراگیر شماره

.ًواییذ حزف لیست اص سا شذُ اًتخاب کٌٌذُ اهضا                گضیٌِ اًتخاب با یا ٍ ًوَدُ اضافِ کٌٌذگاى اهضا لیست بِ سا ًظش هَسد کٌٌذُ اهضا           گضیٌِ اًتخاب با

 یا ضخص اعالػات تایستی فقظ کٌٌذگاى اهضا قسوت در کِ است تَضیح تِ الزم

.ضَد ثثت تاضذ، هی چک رٍی آًْا اهضا کِ اضخاصی



 کننذگان چک / دریافت کننذه:

:است صیش اطالػاتی هَاسد شاهل اطالػات ایي .ًواییذ ٍاسد سا چک کٌٌذُ دسیافت شخض اطالػات است الصم بخش ایي دس

  اعالػات ًام ٍ ًام خاًَادگی دریافت کٌٌذُ چک را در ایي قسوت ٍارد ًواییذ:  خانوادگی و نام نام.

  دریافت کٌٌذُ چک خَد را از هیاى هَارد زیر اًتخاب ًواییذًَع :  شناسایی کذ نوع:

O      حقیقیهشتشی

O       حقَقیهشتشی

O       بیگاًِ حقَقیاتباع

O       حقیقیبیگاًِ اتباع

 ٍاسد ًواییذچک کٌٌذُ تر اساس ایٌکِ ًَع کذ ضٌاسایی را چِ هقذاری اًتخاب ًوَدُ تاضیذ، هی تَاًیذ اعالػات زیر را ترای دریافت :  شناسایی کذ:

    o کذ هلی بشای هشتشی حقیقی

    o شٌاسِ هلی بشای هشتشی حقَقی

    o شواسُ فشاگیش بشای اتباع بیگاًِ حقَقی

    o  ًِحقیقیشواسُ فشاگیش بشای اتباع بیگا

.شذُ سا  اص لیست حزف ًواییذاب با اًتخاب گضیٌِ           دسیافت کٌٌذُ هَسد ًظش سا بِ لیست  اضافِ ًوَدُ ٍ یا با اًتخاب گضیٌِ                دسیافت کٌٌذُ اًتخ

 از هقصذ حساب صَرتیکِ در  کٌٌذگاى، دریافت قسوت در کِ است تَضیح تِ الزم

  اعالػات تایستی ، ریٌفؼاى تؼذد تذلیل تاضذ، حقَقی سپردُ یا هطترک سپردُ ًَع

.ضَد ثثت حساب آى اهضا صاحثیي کلیِ



  ّای چک سایش اطالػات تَاًیذ هی اداهِ دس. ًوایذ هی اضافِ ّا چک لیست بِ سا ًظش هَسد چک سیستن ، ” افسٍدى ” دکوِ سٍی بش کلیک با ، شذُ خَاستِ فیلذّای کلبِ تکویل اص پس

                 اًتخاب با ًْایی، ثبت اص قبل چک یک حزف بِ ًیاص یا ٍ هغایشت ٍجَد طَست دس ّوچٌیي .ًواییذ ًْایی ثبت گشٍّی طَست بِ آى اص بؼذ ٍ ًواییذ اضافِ لیست بِ سا باًک ّویي بِ هتؼلق

.ًواییذ حزف فْشست اص سا ًظش هَسد چک ،           گضیٌِ

:ًواییذ هشاّذُ صیش بظَست تَاًیذ هی سا ّا چک اص یک ّش جضییات



 سٌجی طحت بشای سیستن چکْا، تواهی ًوَدُ اضافِ اص پس ٍ ًْایت دس

 ّا، چک اص ّشیک اًتخاب با کِ هیذّذ ًوایش سا چکْا لیست هجذدًاً اطالػات،

 دس تَاًیذ هی ٍ :ًواییذ هشاّذُ هقابل بظَست سا هَسدًظش چک جضییات هیتَاًیذ

 کلیِ کِ طَستی دس ٍ ًواییذ استفادُ ” اطالح ” گضیٌِ اص هغایشت ٍجَد طَست

 ٍ طادس صیش شکل بِ سسیذی ،  ” تأییذ “: دکوِ صدى با باشٌذ، هی طحیح اطالػات

.شذ خَاّذ دادُ ًوایش



(رینفعان /توسط رینفع) تأییذ چک –2

  ٍ چک طیاد شٌاسِ ًوَدى ٍاسد با هیتَاًیذ صیش بظَست ٍ شَد اًتخاب ” چک تاییذ ” ػولیات ، (طیاد) چک هذیشیت ساهاًِ دس است الصم ًوایذ ًقذ سا چک بتَاًذ ریٌفغ ایٌکِ بشای

.ًواییذ هشاّذُ تاییذ جْت سا آى  اطالػات ، ” افضٍدى ” دکوِ اًتخاب

.:کٌیذ  ٍاسد تأییذ ٍ جضئیات هشاّذُ جْت سا دسیافتی چک چٌذ یا یک شٌاسِ تَاًیذ هی هشحلِ ایي دس است رکش بِ الصم

 داضتِ ریٌفغ ًفر یک از تیص ٍ تاضذ حقَقی یا هطترک هقصذ حساب صَرتیکِ در

 چک تأییذ تِ ًسثت ٍ ضَد خَد صیاد ساهاًِ ٍارد آًْا از یکی فقظ کافیست تاضذ،

.ًوایذ اقذام دریافتی



مشاهذه جزئیات و تأییذ–( رینفعان /توسط رینفع) تأییذ چک –2–1

  را خَد چک ٍضؼیت قسوت ایي در : وضعیت

( رد/تأییذ ) .ًواییذ تؼییي

  ایي در را الزم تَضیحات تَاًیذ هی  : توضیحات

  دلیل تَاًذ هی تَضیحات ایي  .ًواییذ ٍارد تخص

.تاضذ چک رد

 جْت سٍبشٍ شکل بِ ای طفحِ “تأییذ ” دکوِ صدى ٍ ّا ٍضؼیت تؼییي اص بؼذ

.شَد هی هشاّذُ قابل ّا ٍضؼیت هشٍس



 در قثل از کِ ّایی چک کلیِ اعالػات ، آخر درهرحلِ

 ضذُ ٍارد تأییذ جْت آًْا ضٌاسِ ٍ اًذ ضذُ ثثت ساهاًِ

 در ٍ ضذ خَاّذ دادُ ًوایص ساهاًِ از استؼالم از تؼذ است

  ” دکوِ زدى تا تاضذ تأییذ هَرد اعالػات ایي صَرتیکِ

 رسیذ ًْایت در ٍ رسذ هی پایاى تِ هرحلِ ایي ” تأییذ

.ضذ خَاّذ دادُ ًوایص ٍ صادر زیر ضکل تِ چک تأییذ



انتقال چک–3

 ٍ ًوَدُ هشاجؼِ طیاد ساهاًِ بِ کافیست دّیذ، اًتقال دیگشی افشاد بِ ایذ ًوَدُ تأییذ ساهاًِ دس ٍ دسیافت دیگش اشخاص یا شخض اص کِ سا ّایی چک یا چک داسیذ ًیاص دسطَستیکِ

.ًواییذ اًتخاب سا ” چک اًتقال ” گضیٌِ



(آیتم هایی که بایستی تکمیل شونذ ) انتقال چک –1–1

.است سقوی 16 ، شٌاسِ ایي .ًواییذ ٍاسد سا چک یکتای طیاد شٌاسِ : چک صیاد شناسه •

.است اختیاسی اطالػاتی هَسد ایي ٍسٍد . ًواییذ ٍاسد بخش ایي دس سا چک کٌٌذُ دسیافت شبای شواسُ هیتَاًیذ  : مقصذ شبای شماره •

.ًواییذ ٍاسد قسوت ایي دس سا چک اًتقال تَضیحات : چک انتقال شرح •

:است صیش اطالػاتی هَاسد شاهل اطالػات ایي .ًواییذ ٍاسد سا چک کٌٌذُ دسیافت شخض اطالػات است الصم بخش ایي دس : چک کننذه دریافت •

      ًواییذ ٍاسد قسوت ایي دس سا چک کٌٌذُ دسیافت خاًَادگی ًام ٍ ًام اطالػات  : خاًَادگی ًام ٍ ًام.

     ًواییذ اًتخاب صیش هَاسد هیاى اص سا خَد چک کٌٌذُ دسیافت ًَع  : ضٌاسایی کذ ًَع:

        o حقیقی هشتشی

        o حقَقی هشتشی

        o حقَقی بیگاًِ اتباع

        o حقیقی بیگاًِ اتباع

      ًواییذ ٍاسد چک کٌٌذُ دسیافت بشای سا صیش اطالػات هیتَاًیذ باشیذ، ًوَدُ اًتخاب هقذاسی چِ سا شٌاسایی کذ ًَع ایٌکِ اساس بش : ضٌاسایی کذ:

        o حقیقی هشتشی بشای هلی کذ

        o ِحقَقی هشتشی بشای هلی شٌاس

        o ُحقَقی بیگاًِ اتباع بشای فشاگیش شواس

        o ُحقیقی بیگاًِ اتباع بشای فشاگیش شواس



 خَد هَسدًظش کٌٌذُ دسیافت اطالػات هیتَاًیذ               گضیٌِ اًتخاب با یا ٍ ًوَدُ اضافِ لیست بِ سا کٌٌذُ دسیافت تَاًیذ هی ،             گضیٌِ اًتخاب سپس ٍ اطالػات ًوَدى ٍاسد با

.ًواییذ حزف سا

 سا چک داسًذ دسخَاست ٍ آًْاست بِ هتؼلق حاضش حال دس چک کِ افشادی آخشیي هٌظَس –(ریٌفؼاى کلیِ ) چک کٌٌذگاى اهضا اطالػات بخش ایي دس است الصم : کننذگان امضا •

  .ًواییذ ٍاسد سا -است ًیاص هَسد حقیقی هشتشک ّای حساب بشای حساب افتتاح صهاى دس شذُ تؼییي یا ٍ تغییشات آگْی دس شذُ تؼییي بشداشت ششایط طبق آًْا اطالػات ٍ دٌّذ اًتقال

: است صیش اطالػاتی هَاسد شاهل اطالػات ایي

 قسوت ایي دس سا چک کٌٌذُ اهضا خاًَادگی ًام ٍ ًام اطالػات  : خاًَادگی ًام ٍ ًام  

.ًواییذ ٍاسد        

 ًواییذ اًتخاب صیش هَاسد هیاى اص سا خَد چک کٌٌذُ اهضا ًَع  : ضٌاسایی کذ ًَع:

        oحقیقی هشتشی

        oحقَقی هشتشی

        oحقَقی بیگاًِ اتباع

        oحقیقی بیگاًِ اتباع

      باشیذ، ًوَدُ اًتخاب هقذاسی چِ سا شٌاسایی کذ ًَع ایٌکِ اساس بش  : ضٌاسایی کذ  

:ًواییذ ٍاسد چک کٌٌذُ اهضا بشای سا صیش اطالػات هیتَاًیذ        

        o حقیقی هشتشی بشای هلی کذ

        o ِحقَقی هشتشی بشای هلی شٌاس

        o ُحقَقی بیگاًِ اتباع بشای فشاگیش شواس

        o ُحقیقی بیگاًِ اتباع بشای فشاگیش شواس

گضیٌِ اًتخاب با یا ٍ ًوَدُ اضافِ لیست بِ سا کٌٌذُ اهضا هیتَاًیذ ،             گضیٌِ اًتخاب سپس ٍ اطالػات ًوَدى ٍاسد با

.ًواییذ حزف سا خَد هَسدًظش کٌٌذُ اهضا اطالػات هیتَاًیذ



 ضذُ، ٍارد اعالػات سٌجی صحت ٍ ثثت از تؼذ

 گسیٌِ تاضذ، ضوا تاییذ هَرد اعالػات درصَرتیکِ

 جْت را اصالح گسیٌِ درغیرایٌصَرت ٍ تاییذ

.ًواییذ اًتخاب اعالػات ٍیرایص

 سیستن ضذُ، ٍارد اعالػات تاییذ تا ٍ درًْایت

 تِ زیر اعالػاتی هَارد ّوراُ تِ را چک اًتقال رسیذ

:هیذّذ ًوایص ضوا



لغو چک

.ًوایٌذ هراجؼِ تاضذ هی تاًک آى تِ هرتَط چک کِ خَد فؼال ضؼة تِ هحترم هطتریاى است الزم ، آى از هجذد استفادُ ٍ چک لغَ جْت

 پیطخَاى در ” چک لغَ ” گسیٌِ ضذى فؼال آًْا از یکی کِ ضذ خَاّذ هؼرفی ًیس حضَری غیر ّای رٍش زٍدی تِ کِ است رکر تِ الزم

.تاضذ هی رسالت هجازی




