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از ابتدای سال  1400و با دریافت دستهچکهای جدید صیادی؛ ثبت
صدور ،دریافت و انتقال این چکها در سامانه صیاد الزامی است.
بنابراین باید مراقب بود این دستهچکها که با رنگ بنفش و شناسه
یکتای  ۱۶رقمی بر روی آن از دستهچکهای دیگر متمایز میشوند
را بدون ثبت در سامانه صیاد نه صادر و نه دریافت کنید .الزمه نقد
شدن این چکها ،ثبت مشخصات چک (شامل :تاریخ سررسید ،مبلغ،
اطالعات هویتی ذینفع) در زمان صدور توسط صادرکننده و تایید آن
توسط ذینفع در سامانه برخط صیاد است .همچنین صدور این چکها
در وجه حامل نیز امکانپذیر نیست.
در حال حاضر برای ثبت مشخصات چکهای صیادی 4 ،شیوه از جمله
استفاده از اینترنتبانک ،موبایلبانک ،مراجعه حضوری به شعب و
استفاده از پرداختیارها در اختیار شما است.

اینترنتبانک خاورمیانه

برای عملیات مربوط به ثبت ،تایید دریافت و انتقال چک صیادی در
اینترنتبانک خاورمیانه میبایست به منوی مدیریت چک ،سپس منوی
سامانه صیاد در اینترنتبانک مراجعه کنید.
اگر میخواهید چک صادر کنید
پس از ورود به منوی سامانه صیاد گزینه «ثبت چک» را انتخاب کنید.
با ورود به این منو و انتخاب حساب جاری و دستهچک خود میبایست
سری و سریال چک را وارد کنید.
برای ثبت چک الزم است ابتدا اطالعات فیلدهای اجباری (مبلغ چک به
ریال ،تاریخ سررسید چک ،شرح چک) را وارد کنید .سپس نام گیرنده
چک (که نام یک شخص یا شرکت است) ،کد شهاب گیرنده (اختیاری)،
کد /شناسه ملی گیرنده چک (برای شخص حقیقی شماره ملی ،شخص
حقوقی شناسه ملی و برای اشخاص خارجی کد فراگیر) را وارد کنید .در
صفحه بعد اطالعات وارد شده برای تایید ثبت چک نمایش داده میشوند
و پس از حصول اطمینان از صحت اطالعات درج شده با وارد کردن رمز
تراکنش و انتخاب گزینه «تایید» چک ثبت اولیه خواهد شد.
اگر میخواهید چک دریافت کنید
پس از ورود به منوی سامانه صیاد ،گزینه «دریافت چک» را انتخاب
کنید .با ورود به این منو باید شماره صیاد چک که در اختیار گیرنده
است وارد شود .پس از وارد نمودن شناسه صیادی چک ،اطالعات مربوط
به چک نمایش داده میشود .این اطالعات شامل اطالعات برگه چک
از قبیل وضعیت چک ،مبلغ ،تاریخ سررسید و نام گیرنده و کد شناسایی

است .مراقب باشید اطالعات دریافتی در این سامانه با اطالعات چک
فیزیکی که دریافت کردهاید ،مطابقت داشته باشد.
اگر میخواهید چک را منتقل کنید
پس از ورود به منوی سامانه صیاد ،گزینه «انتقال چک» را انتخاب کنید.
مراحل انتقال چک تقریبا شبیه صدور چک است که پیشتر توضیح داده شد.

مراجعه حضوری به شعب

به منظور ثبت چک ،شخص صادرکننده صرفا میتواند به بانک صادرکننده
دستهچک خود مراجعه کرده و در زمان تایید دریافت چک نیز شخص
تاییدکننده (ذینفع) میتواند به بانک خود مراجعه کند و فرآیند تایید از
سوی شخص و توسط بانک صورت گیرد.

موبایلبانک خاورمیانه

برای عملیات مربوط به ثبت ،تایید دریافت و انتقال چک صیادی در
موبایلبانک خاورمیانه میبایست در موبایلبانک خود به منوی بیشتر،
سپس منوی خدمات چک (عملیات چک) مراجعه کنید.
اگر میخواهید چک صادر کنید
پس از ورود به منوی خدمات چک ،گزینه «ثبت چک صیادی» را
انتخاب کنید .با ورود به این منو و انتخاب حساب جاری و دستهچک
خود میبایست شماره سریال برگه چک را وارد کنید و در مرحله بعد
مبلغ چک به ریال ،تاریخ سررسید چک ،شرح چک ،شماره شبای
مقصد (اختیاری) را وارد کنید .سپس نام گیرنده چک (که نام یک
شخص یا شرکت است) ،کد شهاب گیرنده (اختیاری) ،کد /شناسه ملی
گیرنده چک (برای شخص حقیقی شماره ملی ،شخص حقوقی شناسه
ملی و برای اشخاص خارجی کد فراگیر) را وارد کنید.
اگر میخواهید چک دریافت کنید
پس از ورود به منوی خدمات چک ،گزینه «تایید دریافت چک صیادی»
را انتخاب کنید .با ورود به این منو باید شماره (شناسه) صیاد چک که
در اختیار گیرنده است وارد شود .پس از وارد نمودن شناسه صیادی
چک ،اطالعات مربوط به چک نمایش داده میشود .این اطالعات شامل
اطالعات برگه چک از قبیل وضعیت چک ،مبلغ ،تاریخ سررسید و نام
گیرنده و کد شناسایی است .مراقب باشید اطالعات دریافتی در این
سامانه با اطالعات چک فیزیکی که دریافت کردهاید ،مطابقت داشته باشد.
اگر میخواهید چک را منتقل کنید
پس از ورود به منوی خدمات چک ،گزینه «انتقال چک صیادی» را
انتخاب کنید .مراحل انتقال چک تقریبا شبیه صدور چک است که
پیشتر توضیح داده شد.

با استفاده از برنامکهای (اپلیکیشن) موبایلی حوزه پرداخت مورد تایید
بانک مرکزی نیز میتوانید چکهای صیاد را در سامانه صیاد ثبت ،دریافت
و انتقال دهید.
برای ثبت صدور ،دریافت و انتقال چک از طریق پرداختیارها عالوه بر
رعایت شرایط کلی قانون چک باید نکات زیر را هم مدنظر قرار دهید:
سیمکارتی که در گوشیهای صادرکننده ،انتقالدهنده و دریافتکننده
چک وجود دارد ،باید به اسم خودشان باشد.
الزمه ثبت چک در این پرداختیارها ثبت کارتی است که چک از آن
صادر شده است.
الزمه دریافت و انتقال چک در پرداختیارها ،ثبت کارتبانکی گیرنده
چک در این برنامکها است.

با اسکن  QRکــد به
صفحه «قانون جدید
چــک» ســایــت بانک
خاورمیانه مراجعه کنید.
اردیبهشت ۱۴۰۰

در زمان ثبت و یا انتقال چک از حسابهای جاری شرکتی و یا
مشترک ،در صورت وجود شرایط برداشت مبنی بر امضای بیش
از یک نفر ،نیاز است تأییدات انتقال یا ثبت برگ چک توسط
تمامی امضاداران مشمول شرایط برداشت ،همانند انتقال وجه
صورت گیرد.
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