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مقدمه:
نظر به اینکه مشتریان دارای دسته چکهای طرح جدید صیاد (رنگ بنفش) بر اساس ماده  21مکرر قانون (اصالح قانون
صدور چک) ملزم به ثبت صدور ،تأیید و انتقال/عودت این چکها در سامانه صیاد میباشند ،به منظور فراهمسازی انجام
عملیات یادشده بصورت غیرحضوری برای مشتریان حقوقی و مشترک ،سرویسهای ثبت ،تأیید ،انتقال و عودت چک در سامانه
 BIBعملیاتی گردید.

توجه مهم :سرویسهای چک صیادی برای کاربران حقوقی صرفاً توسط مدیر تراکنش و همچنین توسط نقش نماینده
به صورت محدود (ثبت و تأیید چک) و برای کاربران مشترک توسط هر یک از امضاداران ،در دسترس است.
سرویس ثبت چک صیادی:
چنانچه مشتتتری نیاز به ثبت چک عهده حستتاخ دود را داشتتته باشتتد ،میباید با استتتفاده از ستترویس "ثبت چک"
مشخصات چک و ذینفع چک ،را ثبت نماید.
به این منظور پس از ورود به ستتامانه  BIBاز منوی چک ،گزینه ددمات چک صتتیادی را انتخاخ کرده و از صتتفحه باز
شده ،سرویس "ثبت چک صیادی" ،را انتخاخ نمایید.
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اطالعاتی که در این سرویس میباید توسط کاربر تکمیل گردد ،بصورت زیر است:
 )1مشخصات چک شامل شماره حساخ ،سری و سریال ،مبلغ ،تاریخ سررسید ،کد شعبه ،شناسه صیاد و شماره شبای مقصد
را وارد نمایید.
 )2پس از انتخاخ تعداد دریافت کنندگان ،نوع مشتری (حقیقی ،حقوقی ،اتباع حقیقی ،اتباع حقوقی) را مشخص نموده و با
توجه به آن کد شناسایی گیرنده را درج نمایید.
کد شناسایی برای اشخاص حقیقی برابر با کد ملی ( 10رقم) ،برای اتباع حقیقی برابر با شناسه فراگیر ( 12رقم)،
برای مشتری حقوقی (ایرانی و اتباع مقیم) برابر با شناسه اشخاص حقوقی ( 11رقم) و برای مشتری حقوقی اتباع
غیرایرانی برابر با شناسه فراگیر( 12رقم) ،است.
 )3در قسمت امضاکنندگان چک ،مشخصات امضادارانی که فیزیک چک را امضا نمودهاند ،وارد نمایید.
نوع کد شناسایی برای اشخاص حقیقی برابر با کد ملی ( 10رقم) ،برای اتباع غیرایرانی حقیقی برابر با شناسه
فراگیر (  12رقم) است.

 )4پس از کلیک بر روی دکمه ارسال ،در صورتیکه اطالعات صحیح وارد شده باشد ،اطالعات وارد شده جهت کنترل مجدد
به کاربر نمایش داده میشود .در صورت تأیید اطالعات ،رسید عملیات به همراه کدپیگیری ،ارائه میگردد.
توجه :حرف اول نام و نام دانوادگی دریافت کننده چک با توجه به کدشناسایی وارد شده به صورت سیستمی فرادوانی
و نمایش داده میشود لذا کاربر می باید در صفحه نمایش اطالعات ،نسبت به کنترل موضوع اقدام نماید.
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سرویس تأیید چک صیادی:
در حالتی که چک در وجه مشتری صادر شده باشد ،میباید با سرویس "تأیید چک" و پس از ورود شناسه استعالم 16
رقمی صیاد و مطابقت فیزیک چک با اطالعات ثبت شده ،دریافت چک را تأیید نماید تا وصول آن در شعبه بانک صادرکننده
و یا انتقال آن به دیگری امکانپذیر گردد.
به این منظور پس از ورود به ستتامانه  BIBاز منوی چک ،گزینه ددمات چک صتتیادی را انتخاخ کرده و از صتتفحه باز
شده ،سرویس "تأیید چک صیادی" ،را انتخاخ نمایید.
در صفحه باز شده ،شنا سه صیاد چکی که شما به عنوان ذینفع آن ثبت شدهاید ،وارد کنید .با کلیک بر روی دکمه
بارگذاری اطالعات چک نمایش داده میشتتود ،در صتتورت صتتحت اطالعات نمایش داده شتتده ،پس از انتخاخ "این چک را
میپذیرم" ،چک را تأیید نمایید .برای عدم تأیید ،تیک عبارت "این چک را میپذیرم" را بردارید.
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سرویس انتقال/عودت چک:
این سرویس جهت انتقال یک برگ چک تو سط دارنده (ذینفع فعلی) به شخص دیگر و یا عودت چک به دارنده قبلی،
مورد استفاده قرار میگردد.
 )1با ورود شنا سه صیاد و ا ستعالم چک ،اقالم اطالعاتی آن نمایش داده می شود .در این فرم ن سبت به تکمیل اطالعات
دریافت کنندگان چک و مشخصات ذینفعان فعلی چک اقدام نمایید.
یادآوری :کد شناسایی برای اشخاص حقیقی برابر با کد ملی ( 10رقم) ،برای اتباع حقیقی برابر با شناسه فراگیر (12
رقم) ،برای مشتری حقوقی (ایرانی و اتباع) برابر با شناسه اشخاص حقوقی ( 11رقم) ،میباشد.
توجه :طبق قانون جدید صدور چک ،انتقال دهنده چک نیز مانند صادرکننده ،جزء متعهدین و مسئولین پردادت چک
میباشد.
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 )2پس از کلیک بر روی دکمه تأیید ،مشخصات وارد شده مجدداً جهت کنترل نهایی نمایش داده شده و با کلیک بر روی
دکمه تأیید ،رسید انتقال به همراه کد پیگیری ،ارائه میگردد.

صفحه  6از 8

توجه :بدیهی است انتقال گیرنده ،جهت وصول چک ،میباید نسبت به تأیید چک ،اقدام نماید.
نکته :ثبت چک صرفاً از طریق درگاههای ارائه شده از سوی بانک صادرکننده آن دسته چک امکانپذیر بوده ولیکن تأیید
و انتقال چک هر یک از بانکها از طریق همه درگاههای ارائه دهنده ددمات چک صتتیادی امکانپذیر استتت و نیازی به
یکسان بودن بانک کاربر با بانک صادرکننده چک ،نمیباشد.
نکته :در صورتیکه چک دارای چند ذینفع باشد ،انتقال چک پس از ثبت انتقال توسط تمامی ذینفعان ،صورت میپذیرد.
سرویسهای در دسترس "نقش نماینده"
کلیه مشتریان حقوقی 1که تمایل ندارند دفاتر و نمایندگی های آنها به همه سرویس های چک صیادی در سامانه BIB
د ستر سی دا شته با شند ،می توانند از رمزیابهای با د ستر سی محدود ( صرف ًا د ستر سی به سرویس ثبت صدور و تأئید
چک) برای نمایندگان دود استفاده نمایند.2
کاربری که با نقش نماینده ،وارد سامانه  BIBمیشود به سرویسهای ذیل دسترسی دارد:
 چک
 ددمات پیچک
 ثبت چک
 تأیید چک
 تنظیمات
 غیرفعالسازی شناسه کاربر
 جستجوی شعبه
 تأیید شماره تلفن همراه
 تغییر رمز ایستا

 - 1اعم از مشتریانی که برای هر یک از دفاتر و نمایندگی های دود شماره مشتری مستقل دردواست نموده یا آنکه حساخ مربوط به همه دفاتر و
نمایندگی های آنها ذیل شماره مشتری اصلی ایجاد شده است و یا هر مشتری حقوقی که دردواست ارائه سرویسهای چک صیادی به چند کاربر
در سامانه  BIBرا داشته باشد.
 - 2محدودیتی در ادتصاص "رمزیاخهای متعدد با دسترسی محدود" برای یک شماره مشتری حقوقی وجود ندارد.
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