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بخش اول

حسابهای ارزی
تمام اشخاص حقیقیی و حقیوقی واجید شیرایط عمیومی و
اختصاصی میتوانند نیزد شیهبه بانیک مشیترک اییران و ونیزوئال
مبادرت به افتتاح حساب نمایند.

حسابهای سپرده قرضالحسنه جاری ارزی
حساب جاری ارزی نوعی سپرده قیرضالحسینه اسیت کیه
غالباً به دارنده آن دسته چک اعطا میگردد و صیاح حسیاب بیا
ارایه درخواست کتبی در صورت نیاز و صدور چک ارزی شخصیاً و
یا توسط سایر افراد میتوانید از حسیاب خیود برداشیت نمیوده ییا
عملیات بانکی انجام دهد.
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نحوه افتتاح حساب
برای افتتاح حساب جاری ارزی ،متقاضی میبایسیت دارای
حساب جاری ریالی نزد بانک مشترک ایران و ونیزوئال باشید و بیا
تأمین حداقل  13هزار دالر یا مهادل آن به ارزهای مهتبر دیگیر و
ارایه مدارک الزم درخواست افتتاح حساب جاری ارزی نماید .افتتاح
حساب مستلزم طی مراحل جاری ،تناس فهالیت متقاضیی ،تأییید
مسئولین ذیربط شهبه بوده و پس از استهالم از بانک مرکزی ج.ا.ا
و وصول پاسخ آن مبنی بر عدم وجود سابقه سوء چکهای برگشتی،
انجام خواهد پذیرفت.
تبصره -1شرکتهای حمیل و نقیل مجیاز و وابسیتههیای
بازرگانی کشورهای خارجی مشیمول شیر تیأمین حیداقل مبلی
13هزار دالر برای افتتاح حساب جاری ارزی نمیباشند.
تبصره -2افتتاح حسابهای ارزی به ارزهای مهتبیر شیامل
یورو ،دالر آمریکا ،پوند انگلیس ،ین ژاپن ،درهیم امیارات ،فرانیک
سوئیس ،دالر کانادا امکان پذیر است.

حساب های سپرده قرضالحسنه پسانداز ارزی
حسابهیای سیپرده قیرضالحسینه پیسانیداز ارزی جیزو
حسابهای سپرده دیداری هستند که به دارنده آن ،دفترچه حساب
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پسانداز اعطا میگیردد و صیاح حسیاب ییا وکییل قیانونی وی
میتواند با مراجهه حضوری به شهبه و اراییه دفترچیه از موجیودی
حساب خود برداشت نماید .کلییه خیدمات بیانکی قابیل اراییه بیه
دارندگان حسابهای سپرده قرضالحسنه جاری ارزی ،به دارنیدگان
این نوع حساب نیز در صورتی که در چارچوب ضوابط مقیرر بیرای
هر خدمت ،واجد شرایط مربوطه باشند ،تهلق خواهد گرفت.

نحوه افتتاح حساب
برای افتتاح حساب پس انیداز ارزی ،متقاضیی مییبایسیت
نسبت به تأمین حداقل  133دالر یا مهیادل آن بیه سیایر ارزهیای
مهتبر و ارایه مدارک الزم اقدام نمایید تیا پیس از بررسیی تناسی
فهالیت وی و تأیید مسئولین ذیربیط شیهبه ،اقیدامات الزم انجیام
پذیرد.

خدمات قابل ارایه به حسابهای
سپرده قرضالحسنه پسانداز و جاری ارزی
صاحبان حساب سپرده قرضالحسینه پیس انیداز و جیاری
ارزی میتوانند از خدمات بانکی زیر استفاده نمایند:
-1دریافت حوالههیای ارزی از بانیکهیای داخیل و خیارج
کشور
-2ارسال حوالههای ارزی برای بانکهیای داخیل و خیارج
کشور
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-3انتقال وجوه ارزی به حساب افراد حقیقی و حقوقی دیگر
در شهبهای که نزد آن حساب دارند و یا سایر بانکهیا در داخیل و
خارج از کشور
-4دریافت وجوه نقدی از محل موجودی حساب درچارچوب
ضوابط مقرر و در حد مقدورات بانک توسط صیاح حسیاب و ییا
افرادی دیگر بنا به درخواست صاح حساب
-1واریز وجوه ارزی حاصل از اعتبارات اسنادی صادراتی
-1خدمات تسهیالتی و اعتباری در صورت دارا بودن شرایط
نکته:به حسابهای سیپرده قیرضالحسینه جیاری ارزی و
پسانداز ارزی سود تهلق نمیگیرد.
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حساب های سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارزی
حسابهایی هستند که در آنهیا مشیتریان مبلی مهینیی را
برای دوره زمانی مشخص و با هدف دریافت سود ،در اختیار بانیک
مشترک ایران و ونزوئال قرار میدهند.

نحوه افتتاح حساب
برای افتتاح حسابهیای سیپرده سیرمایه گیذاری میدت دار
ارزی ،متقاضی میبایست با تأمین حداقل  1333دالر یا مهادل آن
به سایر ارزهای مهتبر و ارایه مدارک الزم ،درخواست افتتاح حساب
سپرده ارزی نماید.
سپرده سرمایهگذاری ارزی برای دورههیای ییک ماهیه ،دو
ماهه ،سه ماهه ،شش ماهه ،نه ماهه و یک ساله افتتاح مییگیردد
که در صورت تمایل سپردهگذار در سررسید قابل تمدید خواهد بود.

نکته:به صاحبان این حسابها قرارداد گواهی سپرده اعطیا
می گردد.
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ویژگی های سپرده های سرمایهگذاری ارزی
-1این نوع حسابها فاقید گیردش مییباشیند و صیرفاً در
هنگام افتتاح الزمست واریز وجه انجام شود و با برداشت هر مقدار
از موجودی حسیاب تیا قبیل از سررسیید ،حسیاب سیپرده ابطیال
میگردد.
-2سپردههیای ارزی بانیک مشیترک اییران و ونیزوئال بیه
صورت قراردادی ،مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا میباشد
که بین بانک و سپرده گذار منهقد گردیده و رعایت مفیاد آن بیرای
سپردهگذار الزام آور است و بر اساس آن بانک سپردههای مزبور را
در عملیات بانکی مجاز به کار می گیرد.
-3هر چند واریز وجه حواله ارزی یا انتقال وجیه از حسیاب
دیگر به اینگونه سپردهها به صورت مکرر ممکن نیست ،لییکن در
صورت تمایل ،سپردهگذار میتواند سپرده را قبل و ییا در سررسیید
باطل و در صورت تهلق سود ،پیس از محاسیبه سیود آن را طبیق
ضوابط موجود ،دریافت نموده یا عملیات بانکی مورد نظر را انجیام
دهد.
-4سود سپردههای ارزی متناس با بیازدهی بیه کیارگیری
این منابع تهیین و به صورت ارزی پرداخت و ییا بیه اصیل سیپرده
اضافه میشود .همچنین با درخواست سپردهگذار ،سیود سیپرده بیه
حساب افراد دیگری که نزد بانک حسابهای سپرده قرضالحسنه
پسانداز یا جاری ارزی دارند ،قابل واریز است.
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نحوه احتساب سود سپرده ارزی
سود انواع سپردهها ،بر اساس نرخ الیبیور بیه اضیافه ییک
( )LIBOR+1برای مقاطع زمانی یک ماهه ،دو ماهه ،سیه ماهیه،
شش ماهه ،نه ماهه و یک ساله محاسبه میشود .نیرخ الیبیور روز
قبل از سپردهگذاری ،مبنای محاسبه سیود آن دوره سیپردهگیذاری
قرار میگیرد و اگر سپرده قابل تمدید باشید در چیارچوب ضیوابط،
سپرده در هر نوبت تمدید یک سپرده جدید تلقی شده و از نظر نرخ
سود پرداختی و تاریخ سررسیید ،شیرایط سیپرده جدیید را خواهید
داشت( .با نرخ هیای جدیید بیه تیاریخ روز قبیل از تمدیید سیپرده
محاسبه میگردد).

ابطال سپرده
و نحوه احتساب سود سپرده ابطال شده
سپردهگذار هر زمان بخواهد میتواند سپرده خیود را ابطیال
نماید و وجه آن را به صورت نقد (در حد مقدورات بانک) دریافت و
یا در قال فهالیتهای بانکی مجاز دیگر مورد استفاده قرار دهد.
برای ابطال سپرده حضور صاح  /صاحبان حسیاب سیپرده
همراه با ارایه اصل برگ قرارداد سیپرده ،درخواسیت کتبیی ابطیال
سپرده و کارت شناسایی مهتبر الزامی است.
اگر سپرده صرفنظر از مدت سپردهگذاری زودتر از یک ماه
ابطال گردد هیچ سودی به آن تهلق نخواهد گرفت.
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در صورتی که سپرده بیش از یک میاه و قبیل از سررسیید
(فرضاً درخصوص سپرده سه ماهه پس از  11روز ) ابطیال گیردد،
مبنای محاسبه سود سپرده یک درصد کمتیر از نیرخ حیداکدر دوره
قابل محاسبه ای که سپرده در آن دوره فهال (در فرض بیاال نیرخ
سود دو ماهه) بوده و برای تهداد روزهای سیپردهگیذاری شیده بیه
صورت روز شمار محاسبه و پرداخت میگردد.

تسهیالت جانبی سپرده های ارزی
سپردهگذاران میتوانند قرارداد سپرده متهلقیه را بیه عنیوان
وثیقییه بییه منظییور دریافییت تسییهیالت بییانکی و یییا صییدور
ضمانتنامههای ارزی و ریالی خود ییا اشیخاص ثالی  ،در اختییار
بانک قرار دهند و در حالی که سود سپرده خود را دریافت میکنند،
وثیقه الزم را تأمین کردهاند.

نرخ الیبور( )LIBOR
نرخ الیبور ،نرخی است بینالمللی که توسط گروه ویژهای از
بانکها در لندن تهیین میشود.
این نرخ به طور روزانه برای ارزهای عمده تهیین میشود.
نییرخ الیبییور بییرای روزهییا ،مییاههییا و دورههییای متفییاوت
سپردهگذاری متغییر است.
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مدارک الزم جهت افتتاح انواع حساب های ارزی

الف )1-شرایط عمومی اشخاص حقیقی
-1ارایه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی
-2مدرک مشخص و مهتبیر بیه منظیور تهییین نیوع فهالییت
اقتصادی متقاضی(شغل)
-3تکمیل کارت نمونه امضاء
-4ارایه اصل و تصیویر جیواز اقامیت مهتبیر در اییران (بیرای
اشخاص حقیقی خارجی)
-1حضور متقاضی افتتاح حساب در شهبه
-1تأمین حداقل موجودی بر مبنای نوع حسیاب بیه دالر ییا
مهادل آن به سایر ارزهای مهتبر برای افتتاح حساب
نکته:در صورتی که اشخاص درخواست افتتاح حسیاب بیه
صورت مشترک داشته باشند ،ارایه کلیه مدارک و رعاییت شیرایط
فوق برای تمامی شرکای حساب الزامی است .عیالوه بیر آن فیرم
مربو به حسابهای مشیترک نییز مییبایسیت توسیط صیاحبان
حساب تکمیل و امضاء گردد.
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الف)2-شرایط اختصاصی اشخاص حقیقی
-1مهرف مهتبر دارای حساب نیزد بانیک مشیترک اییران و
ونزوئال یا یکی از بانکهای داخلی با گواهی امضیاء و مهیر بانیک
مربوطه
-2اصل و تصویر سند مالکیت محل فهالیت و اقامت (برای
حساب جاری) یا اجاره نامه رسمی محل مذکور
-3اصل کارت پایان خدمت افراد ذکور(برای حساب جاری)
-4استهالم از بانک مرکزی جمهوری اسالمی اییران مبنیی
بر عدم وجود سابقه سوء اثر چیک هیای برگشیتی (حسیاب هیای
جاری) و عدم وجود بدهی غیرجاری به نظام بانکی کشور.
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ب)1-شرایط عمومی اشخاص حقوقی
-1شرکت نامه (اظهارنامه ثبت شرکت ها)
-2اساسنامه (که در آن شرکت مجاز به افتتاح حساب باشد)
-3آگهی تأسیس مندرج در روزنامه رسمی کشور
-4آگهی آخیرین تغیییرات  /صیورت جلسیه هییأت میدیره
موجود و روزنامه رسمی مربو به آخرین مبلی سیرمایه و آخیرین
اقامتگاه شرکت
-1آخرین صورت جلسیه مجمیع عمیومی /صیورت جلسیه
هیأت مدیره
-1اریه اصل و تصیویر شناسینامه و کیارت ملیی صیاحبان
امضاء مجاز و اعضاء هیأت مدیره
-7تأمین حداقل موجودی بر مبنای نوع حساب بیه دالر ییا
مهادل آن به سایر ارزهای مهتبر دیگر برای افتتاح حساب
-2حضور صاحبان امضاء مجاز جهت احراز هویت و امضیاء
دفاتر افتتاح حساب
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ب )2-شرایط اختصاصی اشخاص حقوقی
-1اصل و تصویر سندمالکیت یا اجیاره نامیه رسیمی محیل
فهالیت (برای حساب جاری)
-2وصول پاسخ استهالمهای میورد نییاز از بانیک مرکیزی
جمهوری اسالمی ایران (فقط برای حساب جاری)
-3کارت بازرگانی(اصل و تصویر)
-4تناس فهالیت متقاضی با فهالییتهیای بانیک بیا تأییید
مسئولین ذیربط شهبه
نکته :اصل تمامی مدارک مطالبه شده ،پس از مطابقت بیا
تصاویر آنها توسط متصدی ذیربط ،مسترد خواهد شد.
برای ارایه کلیه خدمات بیانکی و افتتیاح هرگونیه حسیاب،
قانون و مقررات مبارزه با پولشویی مطیابق بیا قیوانین موضیوعه و
ضوابط مربوطه رعایت میگردد و کلیه مشتریان متههد مییباشیند
متن قانون و تههد نامه مربوطه را کیه در حیین افتتیاح حسیاب از
طریق متصدی شهبه در اختیارشان گذاشته خواهد شد را بیه دقیت
مطالهه و امضاء نموده و طی دوره فهالیت با بانک ،به صورت کامل
مراعات نمایند.
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بخش دوم

حوالجات ارزی
یکی از انواع خدمات ارزی بانک مشترک اییران و ونیزوئال،
دریافت حوالههای وارده از سراسر نقا جهان و صدور حوالیههیای
ارزی به اقصی نقا دنیا در چارچوب ضوابط و مقدورات میباشد.
مشتریان میتوانند وجوه خود را در حداقل زمیان ممکین و
صرف کمترین هزینه به سراسر جهان حواله نموده و یا حوالههیای
ارزی خود را از طریق سیستم سوئیفت 1در بانک مشیترک اییران و
ونزوئال دریافت نمایند

 )1سوئیفت ( :)SWIFTانجمن جهانی پیامهای مالی بین بانکی
Society for Worldwide Interbank Financial Transmission

15

راهنمای خدمات ارزی

شرایط و مدارک الزم برای
دریافت حوالجات ارزی وارده:
-1افتتاح حساب ارزی نزد شیهبه بانیک مشیترک اییران و
ونزوئال
-2دریافت مشخصات سوئیفتی شهبه بانک مشترک ایران و
ونزوئال از متصدی مربوطه (برای جلوگیری از خطا در ارسال حواله)
-3دریافت فهرست مهمترین کارگزاران بانک و مشخصیات
سوئیفتی آن ها
-4دریافییت حوالییه ( )Message Type 133از بانییک
ارسال کننده حواله

نکته :این نوع پیام صرفاً جهت پرداختهای مستقیم میباشد
و دریافت ارز ناشی از اعتبارات اسنادی صادراتی و یا اسناد وصولی
با پیام فوق صورت نمیگییرد (قسیمت اعتبیارت اسینادی مطالهیه
شود).
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انواع حوالههای وارده:
حوالههای وارده بر حس زمان واریز به حساب ارزی میورد
نظر به چند دسته تقسیم میشوند:
-1حواله هیایی کیه همیان روز بیه حسیاب مشیتری وارییز
میشوند.
-2حوالههایی که در روزهای آتی به حساب مشیتری وارییز
می شوند.
-3حوالههای پوشش دار که از بانک هایی ارسال میشیوند
که روابط کارگزاری با بانک مشترک ایران و ونیزوئال ندارنید و بیا
واسطه از طریق بانکهای کارگزار برای شهبه بانک مشترک ایران
و ونزوئال ارسال می شوند.
-4حوالههای پوشش دار و آتی که دو ویژگیی بیاال را هیم
دارند و مهموالً دیرتر دریافت میشوند.
نکته -1برخی از حوالههیا بیه دلییل عیدم رعاییت شییوه
مهمول ارسال حواله در بانک حواله دهنده( )MT133دچار مشکل
میشوند.
نکته -2الزم اسیت مشیتریان محتیرم در هنگیام افتتیاح
حساب ارزی ،فهرست کارگزاران و مشخصات سوئیفتی شهبه بانک
مشترک ایران و ونزوئال را از قسمت حوالههیای ارزی وارده شیهبه
دریافت نمایند تا از وقوع مشکالت احتمیالی بهیدی جلیوگیری بیه
عمل آید.
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نکته -3در صورتی که نوع ارز حوالههای وارده با نیوع ارز
حساب ارزی مشتری متفاوت باشد حوالیه در حسیاب هیای بانیک
نگهداری میشود تا وضهیت آن از طرف متقاضی مشخص شود.

شرایط و مدارک الزم برای
ارسال حوالجات ارزی صادره:
-1تکمیل فرم درخواست صدور حواله ارزی
-2محل تأمین ارز :هیچگونیه محیدودیتی در سیقف مبلی
حواله صادره (مشرو بر اینکه اسکناس نباشد) وجیود نیدارد مگیر
اینکه ارز ارسالی به صورت اسکناس باشد کیه در آن صیورت الزم
اسییت منشییاء ارز مشییخص شییود (محییل تییأمین ارز میییتوانیید از
حسابهای ارزی مشتریان نزد بانک مشترک اییران و ونیزوئال و ییا
شبکه بانکی و یا ارزهای تأمین شده از محل عملیات بانکی دیگیر
نظیر اعتبار اسنادی ،تسهیالت درییافتی ،صیرافیهیای مجیاز و)...
باشد.
-3مشخص نمودن روش پرداخت کارمزد رییالی (از محیل
حساب یا نقدی)
-4ارایه نام  ،آدرس و شماره تلفن فرستنده به زبان انگلیسی
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-1ارایه نام ،آدرس و کد سوئیفتی بانک با بانکهیای واسیط
جهت سرعت و سهولت در ارسال حواله
-1ارایه نام ،آدرس و کد سوئیفتی بانک با بانکهیای واسیط
جهت سرعت و سهولت در ارسال حواله
-7شماره حساب و آدرس گیرنده حوالیه (ذینفیع) بیه زبیان
انگلیسی و شماره ( IBANدر مورد کشورهایی که از ایین سیسیتم
استفاده می کنند)
-2مشخص نمودن روش پرداخت کیارمزد کیارگزار (بانیک
گیرنده) و جزئیات پرداخت به زبان انگلیسی
نکته :برای هر حواله ارزی صادره نیاز به پرداخیت کیارمزد
ریالی به صورت الزامیی و کیارمزد ارزی بانیک هیای واسیط و ییا
گیرنده به صورت اختیاری یا انتخابی میباشد.
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کارمزد ریالی میتواند به صورت نقدی پرداخت گردد و

یا از حساب ریالی مشتری نزد بانک برداشت شود.


کارمزد ارزی به دو روش قابل پرداخت است:

-1برعهده گیرنده ( : )BENدر صورتی که کارمزد متهلقه
از اصل مبل حواله کسر و مبل حواله پس از کسر کارمزدهای
بانکهای واسط و گیرنده ،به حساب ذینفع واریز شود.
-2برعهده فرستتنده( :)OURدر صیورتی کیه پرداخیت
کارمزد بر عهده فرستنده باشد مبل کارمزد از اصل حواله کسر
نمیشود و حواله به صیورت خیالص توسیط گیرنیده دریافیت
می شود و فرستنده باید آن را مطابق صیورت حسیاب ارسیالی
بانکهای کارگزار یا گیرنده به شکل نقدی و یا از محل حساب
خود نزد بانک مشترک ایران و ونزوئال تأمین و پرداخت نماید.
نکته -1ارسال حواله های ارزی برای بانکهای داخلی میسیر
بوده و مشمول پرداخت کارمزد و هزینه سوئیفت میباشد.
نکته  -2در صورتی که ارسال حواله به صورت پوششی (پیام
حواله مستقیماً به بانک گیرنده و انتقال وجه حوالیه از طرییق
بانک ثال ) باشد ،عالوه بر کیارمزد مربوطیه هزینیه دو پییام
سوئیفتی دریافت میشود.
نکته -3قانون ،ضوابط و مجموعه مقررات مبارزه با پولشویی
توسط این بانک به طور کامیل رعاییت مییگیردد .لیذا کلییه
مشتریانی که اقدام به صدور یا دریافت حواله میینماینید الزم
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است در روند ارایه اطالعات و ییا میدارک میورد نییاز نهاییت
همکاری را با بانک به عمل آورند.
محل مراجعه :شهبه بانک مشترک ایران و ونزوئال (قسمت
ارزی)
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بخش سوم
مبادالت ارزی
خرید ارز
شرایط خرید ارز
 خرید ارز از مشتریان به صورت نقد (اسکناس) حداکدر مهیادل
ده هزار دالر آمریکا و از حساب ارزی (سیپرده قیرضالحسینه
پس انداز  /جاری ارزی) مشتری بدون محدودیت مبل انجیام
میگیرد.
 نرخ خرید ارز به صورت روزانه ،در زمان انجام عملیات خریید،
به صورت موردی اعالم میگردد.
 خرید ارز از مشتری به صورت اسکناس شامل دریافت کارمزد
میشود ولی خرید ارز از حساب ارزی مشتریان شامل دریافت
کارمزد نمیگردد.
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دریافت و پرداخت ارز
الف -شرایط دریافت ارز
 دریافت ارز به صورت نقید (اسکناس)شیامل دریافیت کیارمزد
نمیشود.
 سقف دریافت ارز از مشتری مبل  1هزار دالر آمریکا یا مهادل
آن به سایر ارزها میباشد .مگر اینکه شخص به خارج از کشور
مسافرت نماید و با اراییه اظهیار نامیه از بانیک ملیی مبیادی
ورودی کشور مبل ارز را به حساب خود واریز یا مهادل رییالی
آن را دریافت نماید.

ب -شرایط پرداخت ارز
 پرداخت اسکناس به مشتری از محیل حسیاب ارزی (سیپرده
قرضالحسنه پس انداز  /جاری ارزی) و یا به صورت اسکناس
در حد مقررات بانک بوده و شامل پرداخت کارمزد میشود.
محل مراجعه :شهبه بانیک مشیترک اییران و ونیزوئال (قسیمت
ارزی)
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بخش چهارم

اعتبار اسنادی وارداتی
مراحل مختلف اعتبار اسنادی عبارتند از:
الف) گشایش اعتبار اسنادی (وارداتی)
ب) اصالح اعتبار اسنادی
ج)ظهرنویسی اسناد و پرداخت

الف -گشایش اعتبار اسنادی
بانک مشترک ایران و ونزوئال ،با رعاییت ضیوابط مقیرر اقیدام بیه
گشایش انواع اعتبار اسنادی وارداتی اعیم از دییداری ییا میدتدار
مینماید.
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نحوه تأمین ارز:
 -1ارز توافقی (خریید ارز از بانیک بیا اراییه مهیادل رییالی توسیط
متقاضی)
-2ارزی که مستقیماً از حساب ارزی متقاضی برداشت میشود.
-3تسهیالت ارزی از منابع بانک (در صورت وجود مصوبه اعتباری
اعطای تسهیالت)
-4صندوق توسهه ملی
-1تسهیالت اعطایی از سوی بانک های خارجی

مدارک مورد نیاز:
-1افتتاح حساب ارزی و ریالی
-2تشکیل پرونده (با ارایه تصویر کارت بازرگانی)
-3اصل پروفرم و تأییدیه ثبیت سیفارش در پرتیال ارزی (مهاونیت
توسهه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی ،دفتر ثبت سفارشات)
-4اصییل بیمییه نامییه بییاربری حییاکی از بیمییه کییاال نییزد یکییی از
شرکتهای بیمه داخلی و رسید پرداخت حق بیمه
-1فرمهای تکمیل شده گشایش اعتبار ،تههد ترخیص و خریید ارز
(همراه با تمبر مالیاتی)
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-1به هنگام گشایش اعتبیار ،درصیدی از مبلی اعتبیار بیه عنیوان
پیشپرداخت از حساب مشتری برداشت میشود کیه بیا توجیه بیه
درجه اعتبار و نوع فهالیت متقاضی براسیاس نظیر ارکیان اعتبیاری
تصمیم گیرنده بانک (در چارچوب حدود اختییارات مقیرر) متفیاوت
خواهد بود .در صورتی که بر اساس مصوبه اعتباری ،متقاضی اعتبار
اسنادی بخشی از وجه اعتبار را تأمین نماید ،مدارک ذیل نیز میورد
نیاز میباشد.
 فرم قرارداد جهاله تکمیل شده (همراه با تمبر)
 فرم تکمیل شده تههد پرداخت مابقی وجه اعتبار
 تأمین وثایق کافی طبق مصوبه اعتباری
شهبه بانک متن اعتبار اسنادی را طبق قوانین و مقررات و مصوبات
مربوطه تهیه و از طرییق بانیک ابیال کننیده بیرای ذینفیع اعتبیار
اسنادی ارسال مینماید.
نکته :برای ورود کاال به مناطق آزاد و یا ترانزیت کاال نییازی بیه
ثبت سفارش نمیباشد .در این حالت مشتری باید پیش پرداخیت را
به ارز بپردازد.

ب) اصالحیه:
 شهبه این بانیک ،میتن اصیالحیه را تهییه و از طرییق بانیک
ابال کننده برای ذینفع اعتبار اسنادی ارسال مینماید.
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 اصالح و یا حتی ابطال اعتبار اسنادی منو به تأییید و قبیول
طرفین میباشد .کارمزد و هزینه دریافتی جهت مخیابره پییام
سوئیفت به بانک کارگزار ،بیر اسیاس رییال محاسیبه و اخیذ
میشود.
 بییر اسییاس مقییررات بییینالمللییی ،در صییورت عییدم پرداخییت
کارمزدهای مربو به ابال اعتبار اسنادی ،اصیالحیه و سیایر
خدمات بانک ابال کننده ،خرییدار موظیف بیه تیأمین آنهیا
میباشد.

ج) ظهرنویسی
در صورت وجود هرگونه شرایط پرداخیت ،ایین بانیک موظیف بیه
پرداخت بر اساس نوع پرداخت قید شیده در میتن اعتبیار اسینادی
است.
در اعتبارات اسینادی دییداری ،شیهبه بیا دریافیت اسیناد از بانیک
مهاملهکننده و با توجه به مییزان پییش پرداخیت هنگیام گشیایش
اعتبار و شیوه تأمین ارز نسبت به محاسبه و دریافیت میابقی مبلی
اعتبار اقدام نموده و پس از آن درخصوص واریز اسناد و ظهرنویسی
آن عمل خواهد کرد.
 در اعتبارات اسنادی میدت دار ،بانیک پیس از اخیذ وثیایق
مطمئن ،اسناد را ظهرنویسی و تحویل متقاضیی میینمایید
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(در این حالت متقاضی موظف اسیت در سررسیید پرداخیت
مدالً  1ماه بهد ،نسبت به تأمین موجودی مهادل مانده اعتبار
اقدام نماید).
محل مراجعه :شهبه بانک مشیترک اییران و ونیزوئال (قسیمت
ارزی)
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بخش پنجم

اعتبار اسنادی صادراتی
اعتبار اسنادی صادراتی توسط بانک خرییدار گشیایش میی یابید و
بانک مشترک ایران و ونزوئال ابیال کننیده آن بیه صیادر کننیده
ایرانی می باشد .برای سهولت و تسیریع اراییه خیدمات در مراحیل
مختلف ،توصیه می گردد ذینفع اعتبار دارای حساب رییالی و ارزی
نزد شهبه بانک مشترک ایران و ونزوئال باشد.
شرایط اعتبار اسنادی صادراتی برای استفاده از تسهیالت پییش از
حمل (چنانچه مشتریان محترم قصید دریافیت تسیهیالت از بابیت
اعتبار اسنادی صادراتی دیداری مفتوحه به نفع خود را داشته باشند)
الزم است موارد ذیل را رعایت نمایند که نهایتاً توسط شهبه بیرای
مدیریت اعتبارات بانک ارسال میگردد:
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-1اعتبار توسط یکی از کارگزاران این بانک یا ییک بانیک مهتبیر
افتتاح گردد.
-2در صورت افتتاح اعتبار توسط بانکهایی غیر از بانک های مورد
اشاره ،اعتبار توسط یکی از بانکها موصوف در بند  1میورد تأییید
( )confirmقرار گیرد.
-3بانییک گشییایش کننییده یییا تأیییید کننییده ،جییزو بانییکهییای
ممنوع المهاملیه مهرفیی شیده از سیوی بانیک مرکیزی جمهیوری
اسالمی ایران و این بانک نباشد.
-4نوع ارز اعتبار از ارزهای جهانروا و مورد قبول بانک باشد.
-1محل انقضای اعتبار ایران باشد.
-1امکان مهامله توسط بانک مشترک ایران و ونزوئال بیا درج نیام
این بانک در فیلد  41 Aفراهم گردد .چنانچه بانک تأیید کننده بیا
مهامله وجه نزد این بانک موافقت نمینماید ،مرات توسط مدیریت
امور بینالملل بانک مورد بررسی قرار گرفته و اعالم نظیر خواهید
شد.
-7پرداخت وجه در مقابل اسناد حمل مطابق شرایط اعتبار  ،توسط
بانک گشایش یا تأیید کننیده ،تههید شیده باشید .در صیورتی کیه
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پرداخت وجه توسط بانک انتقال دهنده()Transferring bank
به ذینفع ثانویه مشرو به وصیول وجیه اسیناد از بانیک گشیایش
کننده باشد ،موضوع توسط مدیریت امور بینالملیل میورد بررسیی
قرار گرفته و اعالم نظر خواهد شد.
-2اسناد حمل درخواستی و شرایط اعتبار ،غیر متهارف ،غییر قابیل
تهیه و اجرا نباشد.
-9پرداخت وجه اسناد ،مشیرو بیه تأییید کیاال در مقصید توسیط
خریدار یا نهادها و یا سازمان های مسئول کشور خریدار نگردد.
-13در صورتی که اعتبار  ،قابل انتقال ( )Transferableبوده و
ذینفع اعتبار متقاضی استفاده از تسهیالت باشید ،شیر میذکور از
متن اعتبار حذف گردد.
 -11در صیورت انتقیال اعتبیار بیه نفیع ذینفیع ثانوییه ،اسییتفاده از
تسهیالت بانک صرفاً برای ذینفع ثانویه متصور میباشد.
-12پوشش وجه توسط بانک های آمریکایی صورت نپذیرد.
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شرایط اعتبار اسنادی صادراتی جهت استفاده
از تسهیالت پس از حمل (خرید دین)
رعایت موارد زیر در مورد اعتبارات اسنادی مدتداری که مشتریان
مایلند در مقابل اینگونه اعتبارات از تسهیالت ارزی یا ریالی خریید
دین بانک مشترک ایران و ونزوئال استفاده نمایند ،الزامی است:
-1شر اولیه و اساسی اینکه افتتاح اعتبار توسط یک بانک مهتبیر
یییا کییارگزار اییین بانییک صییورت گیییرد .در غیییر اینصییورت تأیییید
( )confirmتوسط یک بانک ثال که مورد قبول بانک مشیترک
ایران و ونزوئال باشد ،باید انجام شود.
-2در صورت درخواست ارایه برات به همراه سایر اسناد حمل ،برات
مزبور بر عهده بانک گشایش یا تأیید کننده صادر گردد.
 -3به مجرد دریافیت اسیناد حمیل مطیابق شیرایط اعتبیار ،بانیک
گشایش کننده تههد پرداخت در سررسید از جان خود را به بانیک
مشترک ایران و ونزوئال اعالم نماید.
-4اعتبار حاوی شرطی حاکی از فراهم ساختن امکان عدول بانیک
گشایش کننده از پرداخت وجه در صورت بروز ییک اتفیاق خیاص
نباشد (.)Rejection Clause
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-1درخصوص خرید دین اعتبارات اسنادی گشایش یافته اخذ پاسخ
استهالم از سامانه تسهیالت و تههدات بانک مرکیزی ج.ا.ا قبیل از
خرید دین ضروری است.

ابالغ اعتبار اسنادی صادراتی
در صورتی که اعتبار اسنادی صادراتی از طریق سیستم سوئیفت یا
دورنگار رمزدار دریافت گردد ،اصالت و صحت آن مورد تأیید بانک
بوده و به مشتری ابال میگردد .در غیر این صورت (پیام سوئیفتی
غیررمزدار یا نامه پستی) تا هنگام تأیید اصالت اعتبار از سوی بانک
کارگزار ،اعتبار به مشیتری ابیال نمییگیردد و فقیط اطیالع داده
میشود.
 اعتبار اسنادی پس از وصول مورد بررسی بانک قرار گرفتیه و
در صورت لزوم ،مواردی به بانک گشایش کننده یا مشتری یاد
آوری می شود.
 ذینفع اعتبار باید مفاد و شرایط اعتبار را مورد مطالهه قرار دهد
و چنانچه مغایرت یا تفیاوت هیایی مییان اعتبیار و توافقهیای
صورت گرفته بیا خرییدار مشیاهده نمیود از خرییدار تقاضیای
اصالح اعتبار را نماید.
 اصالحیهها و پیامهای مرتبط با ذینفع به ترتیبی که قبالً بیان
شد ،به مشتری ابال میگردد.
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 کارمزدها و هزینههای متهلقه در هر یک از موارد از ذینفع اخذ
میشود.
 الزمه ارایه خدمات فوق به مشتریان ،داشتن حسیاب رییالی و
ارزی به نام ذینفع اعتبیار اسینادی نیزد شیهبه ذییربط و ورود
اطالعات در سیستم نرم افزاری مربوطه میباشد.

مبادله اسناد حمل صادراتی
ذینفع اعتبار باید اسناد حمل موضوع اعتبار اسنادی را دقیقاً مطابق
شرایط اعتبار تهییه و طبیق مقیررات بیینالمللیی اعتبیار اسینادی
 UCP600و در مهلت مقرر در اعتبار به شهبه ذیربط ارایه نماید.
 عدم تنظیم اسناد حمل مطابق شرو اعتبیار موجی بیروز
مغایرت در اسناد مذکور میشود که این امر در پرداخت بیه
موقع وجه مشکل ایجاد کرده و حتی ممکین اسیت باعی
عدم پرداخت وجه از سوی بانک گشاینده گردد.
 شهبه ذیربط چنانچه بانک مشیترک اییران و ونیزوئال بیر
طبق شرایط اعتبار ،مجاز به پذیرش اسناد حمیل و بررسیی
آنها گردیده باشد ،در صورت تقاضای مشتری ،اسناد حمل را
با شرایط اعتبار مطابقت داده و اگر مغایرتی مشاهده کند ،به
مشتری اعالم مینماید.
 ارایه اسناد حمل باید با تکمیل فرم مخصوص این کیار بیه
بانک انجام شود.
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 بانک بابت انجام خدمات مرتبط با بررسیی و ارسیال اسیناد
حمل ،کارمزد و هزینه های متهلقه را اخذ مینماید.

ارسال اسناد تحت مکانیسم اسناد وصولی
عهده خارج( )COLLECTION
صادرکنندگان میتوانند خارج از مکانیسم اعتبیارات اسینادی و بیر
اساس اعتماد و سوابق قبلی مهامله با خرییداران ،اقیدام بیه انجیام
مهامالت تجاری در قال اسناد وصولی عهده خارج بنمایند .با ایین
روش ،صادرکنندگان میتوانند با مهرفی بانک خریدار و در صیورت
حصول اطمینان از صحت و حسن اعتبیار بانیک میذکور ،از بانیک
مشترک ایران و ونزوئال درخواست نمایند ،اسناد حمل برای بانیک
خریدار در ازای اخذ وجه یا تههد پرداخت در سررسید مهین ارسیال
شود .شایان ذکر اینکه ،بر خالف اعتبارات اسنادی که بانک خریدار
در صورت دریافت اسناد مطابق شرایط اعتبار ،متههید بیه پرداخیت
وجه میگردد ،در این روش بانک خریدار هیچگونه تههیدی بیرای
پرداخت وجه اسناد تا زمان مراجهه ،ارایه قبولی و پرداخیت وجیه از
طرف خریدار ندارد.
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بخش ششم

ضمانتنامه های ارزی
مقدمه
ضمانتنامه ارزی بهنوان یکی از مهمتیرین ابیزار و خیدمات بیانکی
است کیه جهیت حضیور در بازارهیای بیینالمللیی میورد اسیتفاده
صادرکنندگان و وارد کنندگان قرار میگیرد و در همین راستا بانک
مشترک ایران و ونزوئال به عنوان اولین بانک مشترک بیینالمللیی
در ایران پس از پیروزی انقالب شیکوهمند اسیالمی ،آمیاده اراییه
خدمات درخصیوص تمیامی موضیوعات مربیو بیه صیدور انیواع
ضمانتنامههای ارزی مورد نظر فهاالن بازارهای بینالمللی میباشد.
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الف -ضمانتنامههای صادراتی:
بانک مشترک ایران و ونیزوئال بنیا بیه درخواسیت صیادرکنندگان
ایرانی نسبت به صدور ضمانتنامه های مورد نیاز و در قالبهای ذیل
اقدام می نماید:
-1صدور کاال
-2صدور خدمات فنی و مهندسی
-3قراردادهای داخلی
-4سایر موارد

ضمانتنامههای صادراتی
موضوع صادرات کاال
-1متتدارک الزم بتترای درخواستتت صتتدور انتتواع
ضمانتنامههای موضوع صادرات کاال:
 فرم تکمیل شیده درخواسیت صیدور ضیمانتنامه در سیربرگ
شرکت با امضاء و مهر مجاز شرکت (و الصاق یک قطهه تمبر
مالیاتی و تأیید مهر و امضاهای ذیل درخواست مزبیور توسیط
بانکی که متقاضی نزد آن حساب دارد ضروری است).
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 فرم تکمیل شده قرارداد
 گواهی توانمندی متقاضی درخصوص توانایی اجرای قرارداد یا
موضوع مناقصه از وزارتخانه مربوطه
 تصویر اسناد مناقصیه (در میورد ضیمانتنامه هیای شیرکت در
مناقصه)و تصویر قرارداد  /اعتبار اسنادی یا ابالغیه ارجاع کیار
با الویت بخشهای مربو به مشخصات قرارداد /اعتبار اسنادی
پرداخت و پرداختهیای مربوطیه (در میورد ضیمانتنامههیای
حسنانجام کار و پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان)
در دو نسخه
-2اخذ مجوزهای ذیل توستط بانتپ پتس از دریافتت
تمامی مدارک فوق
 مجییوز از اداره صییادرات بانییک مرکییزی (بییه جییز در مییورد
ضمانتنامه شرکت در مناقصه)
 استهالم از رکن اعتباری تصیمیم گیرنیده بانیک درخصیوص
صدور یا عدم صدور ضمانتنامه و اخذ مصوبه الزم جهت تهیین
میزان و ترکی وثایق
-3اعالم ترکیب و میزان وثایق و کارمزد متعلقه
 میزان وثایق مطابق با مفیاد آییین نامیه صیدور ضیمانتنامه و
ظهرنویسی از طرف بانکها و بر اساس اعتبارسنجی متقاضی
مشخص خواهد گردید.

39

راهنمای خدمات ارزی

 نرخ کارمزد این بانک بر مبنای تهرفه مصوب ،با توجه به نیوع
ضمانتنامه و ترکی وثایق ،به هنگام صیدور ضیمانتنامه ارزی
مورد درخواست محاسبه و اخذ خواهد شد.
 در صورت صیدور ضیمانتنامه از طیرف کیارگزار بیه پشیتوانه
ضمانتنامه متقابیل بانیک مشیترک اییران و ونیزوئال ،تیأمین
کارمزد کارگزار به عهده متقاضی خواهد بود.

41

بانک مشترک ایران و ونزوئال

ضمانتنامههای صادراتی
موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی
-1متتدارک الزم بتترای درخواستتت صتتدور انتتواع
ضمانتنامههای موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی
 فرم تکمیل شیده درخواسیت صیدور ضیمانتنامه در سیربرگ
شرکت با امضاء و مهر مجاز آن شرکت (و الصاق ییک قطهیه
تمبر مالیاتی و تأیید مهر و امضاهای ذییل درخواسیت مزبیور
توسط بانکی که متقاضی نزد آن حساب دارد) ضروری است.
 فرم تکمیل شده قرارداد
 گییواهی تأیییید صییالحیت از مهاونییت برنامییهریییزی و نظییارت
راهبردی رییس جمهیور بیا درج سیقف ضیمانتنامه (در میورد
ضمانتنامه شرکت در مناقصه)
 گواهی تأیید صالحیت از کمیته میاده  19مسیتقر در سیازمان
توسهه تجارت ایران بیا درج سیقف ضیمانتنامه و مبلی کیل
قییرارداد (در مییورد ضییمانتنامه هییای حسیین انجییام کییار و
پیشپرداخت و استرداد کسور وجه الضمان)
 تصویر اسناد مناقصیه (در میورد ضیمانتنامههیای شیرکت در
مناقصه) و تصویر قرارداد  /اعتبار اسنادی یا ابالغیه ارجاع کار
با الویت بخشیهای مربیو بیه مشخصیات قیرارداد  /اعتبیار
اسنادی و پرداخیتهیای مربوطیه (در میورد ضیمانتنامههیای
حسنانجام کار و پیش پرداخت ) در دو نسخه
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-2اخذ مجوزهای ذیل توستط بانتپ پتس از دریافتت
تمامی مدارک فوق
 مجییوز از اداره صییادرات بانییک مرکییزی (بجییز در مییورد
ضمانتنامه شرکت در مناقصه)
 استهالم از رکن اعتباری تصمیم گیرنده بانیک درخصیوص
صدور یا عدم صدور ضمانتنامه
-3اعالم ترکیب و میزان وثایق و کارمزد متعلقه
 میزان و ترکی وثایق الزم در مورد ضیمانتنامههیایی کیه در
چارچوب آییننامه حمایتی دولت از صادرکنندگان خدمات فنی
و مهندسی صادر میشوند ،حداقل  2درصد ودیهه نقدی و 92
درصد سفته میباشد.
 کارمزد صدور انواع ضمانتنامههای درخواستی در این قال نیم
درصد در سال به میزان درصید سیفتههیای اخیذ شیده بابیت
ضمانتنامههای صادره می باشد.
 در صورت صدور ضمانتنامه از طرییق کیانتر ،تیأمین کیارمزد
کارگزار به عهده متقاضی خواهد بود.
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ضمانتنامههای صادراتی
موضوع قراردادهای داخل کشور و سایر موارد
-1متتدارک الزم بتترای درخواستتت صتتدور ایتتن نتتوع
ضمانتنامه
 فرم تکمیل شیده درخواسیت صیدور ضیمانتنامه در سیربرگ
شرکت با امضاها و مهر مجاز آن شرکت (و الصاق یک قطهیه
تمبر مالیاتی و تأیید مهر و امضای ذیل درخواست مزبور توسط
بانکی که متقاضی نزد آن حساب دارد) ضروری است.
 فرم تکمیل شده قرارداد

 تصویر اسناد مناقصیه (در میورد ضیمانتنامههیای شیرکت در
مناقصه) و تصویر قرارداد  /اعتبار اسنادی یا ابالغیه ارجاع کار
با الویت بخشهای مربو به مشخصات قرارداد /اعتبار اسنادی
و پرداخت های مربوطه ( در مورد ضمانتنامههای حسن انجام
کار و پیش پرداخت ) در دو نسخه
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-2اخذ مجوزهای ذیل توستط بانتپ پتس از دریافتت
مدارک فوق
 مجوز از اداره صادرات بانک مرکزی (برای مبلی بییش از 13
میلیارد ریال)
 استهالم از رکن اعتباری تصیمیم گیرنیده بانیک درخصیوص
صدور یا عدم صدور ضمانتنامه و اخذ مصوبه الزم جهت تهیین
میزان و ترکی وثایق
-3اعالم ترکیب و میزان وثایق و کارمزد متعلقه
 میزان وثایق مطابق بیا مفیاد آیییننامیه صیدور ضیمانتنامه و
ظهرنویسی از طرف بانکها و بر اساس توانمنیدی شیرکت و
بنا به تشخیص رکن اعتباری ذیربط بانک مشیخص خواهید
گردید.
 نرخ کارمزد بر مبنای تهرفه مصوب ،با توجه به نوع ضمانتنامه
و ترکیی وثییایق ،بییه هنگیام صییدور ضییمانتنامه ارزی مییورد
درخواست محاسبه و اخذ خواهد شد.
توجه:
-1در مورد ضیمانتنامههیای شیرکت در مناقصیه (در هیر ییک از
قالبهای صدور کاال ،صدور خدمات فنیی و مهندسیی ،قراردادهیای
داخل کشور و سایر موارد) و در مورد ضمانتنامههای حسین انجیام
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کار ،پیش پرداخت و اسیترداد کسیور وجیه الضیمان کیه در قالی
قراردادهای داخل کشور صادر میشوند تا سقف ده میلییارد رییال،
نیازی به اخذ مجوز از بانک مرکزی نخواهد بود.
-2در صورت عدم ارایه بیه هنگیام هیر ییک از میدارک و وثیایق
فوقالذکر ،بانک از ادامه رسیدگی به درخواست متقاضی خیودداری
نموده و از این بابت هیچگونه ادعایی مسیموع نبیوده و مسیئولیتی
متوجه بانک نمیباشد.
-3در صورت عدم ارایه مجوزهیای الزم بابیت صیدور ضیمانتنامه
ارزی در هر یک از شرایط اعم از صدور کاال ،صدور خدمات فنی و
مهندسی و قراردادهای داخلی ،بررسی درخواست متقاضی در قال
سایر موارد (بند ز)4-بخشنامه صدور ضمانتنامه ارزی صادره توسط
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران انجام خواهد شد.
آدرس معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور:

میدان بهارستان خیابان دانش سرا جنی وزارت ارشیاد  ،میدیریت
مشاوران و پیمانکاران،
تلفن33271:
آدرس سازمان توسعه تجارت ایران:
بزرگراه چمران ،جن نمایشگاه بین المللی نرسییده بیه پیارک وی
مرکز توسهه صادرات ایران ،ساختمان اداری،
تلفن21919 :
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ب -ضمانتنامههای وارداتی
-1ضمانتنامههای وارداتی مستقیم:
در این ضمانتنامه ها بانک گشایش کننده (خارجی) ضیمانتنامه ای
را به نفع ذی نفع ایرانی صادر و آن را مستقیماً یا از طریق بانیک
مشترک ایران و ونزوئال به ذینفع ابال میکند.

 -2ضمانتنامههای وارداتی غیرمستقیم:
ضمانتنامههای وارداتی غیرمستقیم توسط این بانک و در قبال ارایه
تضمین متقابل بانکهای خیارجی ،بیه نفیع خرییداران ،کارفرماییان
ایرانی صادر میشود .ایین بانیک پیس از کارشناسیی دقییق میتن
ضمانتنامه و تضمین متقابل ارایه شیده از سیوی بانیک خیارجی و
پس از مراحل ذیل اقدام به صدور ضمانتنامه خواهد نمود:
-1درخواست صدور مجوز از اداره مطالهات و سازمانهای بینالملیل
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
-2استهالم درخصوص وضهیت اعتباری بانک ارایه کننده تضیمین
متقابل ،از مدیریت امور بینالملل بانک.
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کارمزد صدور
انواع ضمانتنامههای ارزی وارداتی
کارمزد صدور انواع ضمانتنامههای ارزی وارداتی یک و نیم درصید
در سال و بر عهده متقاضی (خارجی) یا بانک ارایه کننده تضیمین
متقابل میباشد.
توجه:به آن دسته از واردکنندگان محترمی که تحیت قیرارداد ییا
اعتبار اسنادی مربوطیه ،نییاز بیه دریافیت ضیمانتنامه ارزی دارنید
توصیه میگردد جهت پوشش ریسک حاصل از صیدور ضیمانتنامه
بصورت مستقیم ،نسبت به دریافت ضیمانتنامههیای میورد نییاز از
طریق بانک عامل خود در ایران اقدام نمایند.
محل مراجعه :مدیریت امور بینالملیل واقیع در تهیران ،خیابیان
گاندی ،روبروی کوچه یکم ،پالک  ،2طبقه سیوم ،بانیک مشیترک
ایران و ونزوئال
تلفن22229911:
دورنگار22792141:
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آدرس شعبه مرکزی :
تهران ،میدان آرژانتین ،ابتدای خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)،
نبش کوچه  11ساختمان مرکزی بانک توسهه صادرات ایران طبقه
همکف شهبه مرکزی بانک مشترک ایران و ونزوئال
تلفن22111344 :
دورنگار22737313 :
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