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«دستورالعمل اجرايي شناسايي و تعيين تکليف حسابهاي مطالبهنشده و مازاد (ريالي)»
با عنايت به بند (ب) ماده ( )11و بند ( )8ماده (« )11قانون پولي و بانکي کشور» مصوب سال  1531و با هدف تعييي
سازوکار مناسب جهت تعيي تکليف حساب هاي مطالبه نشده و مازاد در مؤسسات اعتباري ،کاهش احتمال سوءاستفاده از
وجوه حساب هاي يادشده ،ارتقاي شفافيت هاي مالي و ايجاد رويه اي واحد و يکسان در دفتيدداري مؤسسيات اعتبياري و
همچني

صيانت از منافع سپدده گذاران و صاحبان وجوه« ،دستورالعمل اجرايي شناسايي و تعيين تکليف حسابهاي مطالبهنشده و

مازاد (ريالي)» که از اي پس به اختصار «دستورالعمل» ناميده ميشود ،تصويب ميگددد.

فصل اول :تعاريف و کليات

ماده  - 1در اي دستورالعمل عبارات ذيل در معاني مشدوح بهکار ميروند:
 - 1-1بانک مرکزي :بانک مدکزي جمهوري اسالمي ايدان؛
 - 2-1مؤسسه اعتباري :بانک يا مؤسسه اعتباري غيدبانکي که به موجب قانون يا با مجيوز بانيک مدکيزي تأسييس
شده و تحت نظارت بانک مدکزي ميباشد؛
 -3-1حساب سپرده :حساب هاي سپدده قدضالحسنه (اعم از پسانداز و جاري) و سپدده سدمايهگذاري ميدتدار
(اعم از سپددههاي سدمايهگذاري کوتاهمدت عادي ،کوتاهمدت ويژه و بلندمدت)؛
 -4-1حساب راکد :حساب سپدده اي که وفق ضوابط مقدر در اي دسيتورالعمل ييي ميدت معينيي نيزد مؤسسيه
اعتباري بدون گددش مالي باقي مانده باشد؛
 - 5-1گردش مالي :هد گونه تداکنش بدهکار و يا بستانکار حساب سپدده ،به استثناي تداکنش بستانکار ناشيي از
واريز سود سپدده هاي سدمايه گذاري کوتاه مدت عادي به همان حساب ،واريز جيايزه نقيدي سيپددههياي
قدضالحسنه پسانداز به همان حساب ،بدداشت مؤسسه اعتباري بابت هزينههاي نگهداري و ايالعرساني
موجودي حساب و همچني واريز و بدداشت ناشي از اشتباه واريزي وجوه توسط مؤسسه اعتباري؛
 - 6-1حساب مطالبهنشده :مانده وجوه نزد مؤسسه اعتباري که وفق شدايط مندرج در ايي دسيتورالعمل ،از سيوي
صاحبان آن مورد مطالبه قدار نگدفته است؛
 -7-1شناسايي :احداز هويت ،نشاني ،شماره تلف  ،پست الکتدونيک و يا  ...مشتدي جهت بدقداري ارتباط با وي؛
 -8-1وجوه بالتکليف :وجوه حساب هاي مطالبه نشده اي که مطابق با ضوابط مندرج در اي دسيتورالعمل صياحبان
آن ها شناسايي نشده و يا علي رغم شناسايي ،مشتدي به ارتبياط مؤسسيه اعتبياري از يدييق تميا
مکاتبات و يا  ...پاسخگو نبوده و يا مداجعهاي در خصوص تعيي تکليف وجوه مزبور نداشته است؛
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هيا،

 - 9-1تعيينتکليف :هدگونه اقدام و يا دستور مشتدي و يا مقام ذي صالح ،در چارچوب ضيوابط و مقيدرات ،جهيت
واريز ،بدداشت ،انتقال و  ...وجوه مشتدي نزد مؤسسه اعتباري؛
 - 11-1حساب مازاد :حساب/حسابهايي که بيش از تعداد مجاز در اي دستورالعمل افتتاح شده باشد.
ماده  -2گستده شمول اي دستورالعمل محدود به وجوه و حساب هاي سپدده ريالي با مانده معيادل ييا کمتيد از بيسيت
ميليون ريال است .وجوه و حسابهاي سپدده ارزي و نيز حساب هاي سپدده دولتي تابع ضوابط و مقدرات خياص
خود ميباشد.
ماده  - 3هيأت مديده مؤسسه اعتباري مکلف است ضم تعيي يکي از واحدهاي سيازماني جهيت پيگييدي مفياد ايي
دستورالعمل ،سازوکارهاي اجدايي الزم را تمهيد و بد حُس اجداي آن نظارت نمايد.
فصل دوم :ضوابط ناظر بر حسابهاي راکد و مطالبهنشده

ماده  - 4حسابهاي سپدده به شدح ذيل ،بدون تغييد سدفصل حساب ،به عنوان حساب راکد تلقي ميگددند:
 -1- 4حساب سپدده قدضالحسنه پسانداز فاقد گددش مالي بداي مدت حداقل سه سال؛
 - 2- 4حساب سپدده قدضالحسنه جاري ،فاقد گددش مالي از تاريخ ارايه آخدي بدگ چک به مؤسسيه اعتبياري
بداي مدت حداقل يک سال؛
 - 3- 4حساب سپدده سدمايهگذاري کوتاهمدت عادي فاقد گددش مالي بداي مدت حداقل دو سال؛
ماده  - 5مؤسسه اعتباري مکلف است سازوکاري فداهم نمايد که از يديق آن ،گزارش حسابهياي سيپددهاي راکيد بيه
شدح ذيل از سطح شعب ،حداقل هد ششماه يکبار اخذ گددد:
 - 1- 5حساب سپدده قدضالحسنه پسانداز راکد با موجودي معادل يا کمتد از  111.111ريال؛
 - 2- 5حساب سپدده قدضالحسنه جاري راکد با موجودي معادل يا کمتد از  111،111ريال؛
 - 3- 5حساب سپدده سدمايهگذاري کوتاهمدت عادي راکد با موجودي معادل يا کمتد از  211،111ريال.
ماده  -6مؤسسه اعتباري موظف است پس از تشخيص حساب هياي سيپددهاي موضيوع مياده ( )3ايي دسيتورالعمل،
اقدامات الزم نظيد؛ تما

تلفني ،ارسال پيامک و مکاتبه با مشتدي را جهت تعيي تکلييف حسيابهياي مزبيور

انجام دهد.
ماده  - 7مؤسسه اعتباري موظف است اقالم ذيل را به سرفصل حسابهاي مطالبهنشده منظور نمايد:
 -1- 7آن دسته از حسابهاي راکد تعيي تکليف نشده به شدح زيد:
 - 1- 1- 7حساب سپدده قدضالحسنه پسانداز فاقد گددش مالي بداي مدت حداقل دو سال از تاريخي که بيه
عنوان حساب راکد تلقي شده است؛
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 - 2- 1- 7حساب سپدده قدضالحسنه جاري ،فاقد گددش مالي بداي مدت حداقل يک سال از تاريخي کيه بيه
عنوان حساب راکد تلقي شده است؛
 - 3- 1- 7حساب سپدده سدمايه گذاري کوتاه مدت عادي فاقد گددش مالي بداي ميدت حيداقل ييک سيال از
تاريخي که به عنوان حساب راکد تلقي شده است؛
 - 4- 1- 7چنان چه قدارداد حساب هاي سپدده سدمايه گذاري کوتاهمدت ويژه و سپدده سدمايهگذاري بلندمدت
در سدرسيد تمديد نشده و وجوه آنها به حسابهاي سپدده کوتاهمدت عادي مدتبط با آن (حسابهاي
افتتاح شده بداي واريز سود سپدده هاي مذکور) منتقل شود ،در اي صورت حساب سپدده کوتياهميدت
مدتبط تابع مفاد بند  5-1-7است؛
 - 2- 7چک هاي بانکي فدوخته شده (صادره) تسويهنشده که حداقل سه سال از تاريخ صدور آنهيا سيپدي شيده
باشد؛
 - 3- 7جوايز نقدي حساب هاي سپدده قدضالحسنه پسانداز که به داليلي نظيد بسته شدن حساب ،بيه حسياب
مزبور واريز نگدديده و حداقل سه سال از تاريخ تعلق آن ها به صاحبان حساب گذشته باشد؛
 - 4- 7مازاد سود قطعي بد سود عليالحساب سپدده هاي سدمايه گذاري مدت داري که حساب سپدده واريز سيود
مدتبط با آن بسته شده و حداقل سه سال از تاريخ تعلق آنها گذشته باشد؛
 - 5- 7اوراق مشارکت سدرسيد شده اي که وجوه آن عليدغم گذشت سه سال از سدرسييد اوراق مزبيور ،توسيط
خديداران مطالبه نشده باشد؛
 -6- 7اضافه صندوق که حداقل شش ماه از تاريخ ايجاد آن سپدي شده باشد؛
 - 7- 7حوالههاي وارده که صاحبان آن ها مشخص نبوده و حداقل دو سال از تاريخ وصول آنها سپدي شده باشد؛
 - 8- 7مانده کارتهاي هديه منقضيشده که از تاريخ انقضاي آنها حداقل سه سال گذشته باشد؛
 -9- 7جوايز غيدنقدي حساب هاي سپدده قدضالحسنه پسانداز که توسط مؤسسه اعتباري وفيق «دسـتورالعمل

اعطاي جوايز به حساب هاي قرضالحسنه» به فدوش ميرسد ،حداقل دو سال از تياريخ فيدوش آنهيا سيپدي
شده و در صورت عدم فدوش ،حداقل سه سال از تاريخ تعلق آن ها به صاحبان حساب گذشته باشد؛
 - 11- 7سايد مبالغ مطالبهنشده حسب تشخيص بانک مدکزي.
ماده  - 8مؤسسه اعتباري مکلف است سازوکاري را فداهم نمايد که از يديق آن گزارش حسيابهياي مطالبيهنشيده از
سطح شعب به صورت ساالنه ،اخذ و اقدامات الزم در خصوص هد يک به شدح ذيل انجام شود:
 -1- 8مؤسسه اعتباري موظف است در ارتباط با حسابهاي مندرج در بند (:)1-7
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 - 1- 1- 8صاحبان حساب را شناسايي و جهت مداجعه و تعيي تکليف مداتب را از يدقي نظييد تميا

تلفنيي،

ارسال پيامک ،مکاتبه و يا  ...به آن ها اعالم و در صورت مداجعه مشتدي ،حسب تعيي تکليف وي اقدام
نمايد؛
 - 2- 1- 8در خصوص حسابهاي سپدده انفدادي:
 - 1- 2- 1- 8در صورت شناسايي و عدم تعيي تکليف مشتدي ،وجوه مزبور را به سايد حسابهاي فعيال
وي از همان نوع نزد همان مؤسسه اعتباري واريز نمايد؛
 - 2- 2- 1- 8در صورت شناسايي و عدم تعيي تکليف مشتدي و عدم وجيود سيايد حسيابهياي فعيال
مشتدي ،وجوه مزبور را پس از گذشت حداقل دو سال از انتقال به حسابهاي مطالبهنشده ،به
سدفصل وجوه بالتکليف منتقل نمايد.
 - 3- 1- 8مانده حساب هاي سپدده مشتدک را در صورت شناسايي صاحبان حساب و عدم تعيي تکليف ،پيس
از گذشت حداقل دو سال از انتقال به حسابهاي مطالبهنشده ،به سدفصل وجوه بالتکليف منتقل نمايد؛
 - 4- 1- 8در صورت عدم شناسايي صاحب حساب ،مانده حسابهاي مزبور را پس از گذشت حداقل دو سيال
از انتقال به حسابهاي مطالبهنشده ،به سدفصل وجوه بالتکليف منتقل نمايد؛
 - 2- 8مؤسسه اعتباري موظف است در ارتباط با حسابهاي مندرج در بندهاي ( )2-7الي (:)1-7
 - 1- 2- 8صاحبان وجوه مزبور را شناسايي و جهت مداجعه و تعيي تکليف مداتيب را از يدقيي ماننيد تميا
تلفني ،ارسال پيامک ،مکاتبه و يا  ...به آن ها اعالم و در صورت مداجعه مشتدي ،حسب تعييي تکلييف
وي اقدام نمايد؛
 - 2- 2- 8در صورت عدم مداجعه و عدم تعيي تکليف از سوي مشيتدي ،حسيابهياي فعيال وي نيزد هميان
مؤسسه اعتباري را يافته و وجوه يادشده را به يکي از حسابهاي مزبور واريز نمايد؛
 - 3- 2- 8در صورت عدم شناسايي صاحب وجوه و يا در صورت شناسايي و عدم مداجعيه و عيدم شناسيايي
حساب هاي فعال مشتدي ،مانده وجوه مزبور را پس از گذشت حداقل دو سال از انتقال به حسابهياي
مطالبهنشده ،به سدفصل وجوه بالتکليف منتقل نمايد.
 - 3- 8مؤسسه اعتباري موظف است در ارتباط با حساب هاي مندرج در بندهاي ( )3-7الي ( ،)7-7پس از گذشت
دو سال از تاريخ انتقال به حساب هاي مطالبهنشده و عدم تعيي تکليف آنها ،وجوه مزبور را به سدفصل
وجوه بالتکليف منتقل نمايد.
 - 4- 8مؤسسه اعتباري موظف است در ارتباط با حساب مندرج در بند (:)8-7
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 - 1- 4- 8صاحبان کارت هاي مزبور را شناسايي و جهت مداجعه و تعيي تکليف مداتب را از يدقي مانند تما
تلفني ،ارسال پيامک ،مکاتبه و يا  ...به آن ها اعالم و در صورت مداجعه صاحبان کارت ،حسيب تعييي
تکليف وي اقدام نمايد؛
 - 2- 4- 8در صورت شناسايي صاحب کارت هاي يادشده و عدم تعيي تکليف از سوي وي ،حسابهاي فعيال
وي نزد همان مؤسسه اعتباري را يافته و وجيوه اسيتفاده نشيده کيارتهياي يادشيده را بيه يکيي از
حسابهاي مزبور واريز نمايد؛
 - 3- 4- 8در صورت شناسايي و عدم تعيي تکليف از سوي صاحب کارت و عدم وجود حسابهاي فعيال وي،
وجوه استفاده نشده کارت هاي مزبور را پس از گذشيت حيداقل دو سيال از انتقيال بيه حسيابهياي
مطالبهنشده به سدفصل وجوه بالتکليف منتقل نمايد؛
 - 4- 4- 8در صورت عدم شناسايي صاحب کارت يادشده ،وجوه استفاده نشده کارتهياي مزبيور را پيس از
گذشت حداقل دو سال از انتقال به حسابهاي مطالبهنشده ،به سدفصل وجوه بالتکليف منتقل نمايد.
 - 5- 8مؤسسه اعتباري موظف است در ارتباط با حسابهاي مندرج در بند (:)9-7
 - 1- 5- 8صاحبان جوايز مزبور را شناسايي و جهت مداجعه و تعيي تکليف مداتيب را از يدقيي نظييد تميا
تلفني ،ارسال پيامک ،مکاتبه و  ،...به آن ها اعالم و در صورت مداجعه مشتدي ،حسب تعيي تکلييف وي
اقدام نمايد؛
 - 2- 5- 8در صورت شناسايي صاحب جوايز يادشده و عدم تعيي تکليف از سوي وي ،حسابهاي فعيال وي
نزد همان مؤسسه اعتباري را يافته و وجوه جوايز يادشده را به يکي از حسابهاي مزبور واريز نمايد؛
 - 3- 5- 8در صورت شناسايي و عدم تعيي تکليف از سوي صاحب جوايز يادشده و عدم وجيود حسيابهياي
فعال وي ،وجوه جوايز مزبور را پس از گذشت حداقل دو سال از انتقال به حسابهاي مطالبهنشده ،بيه
سدفصل وجوه بالتکليف منتقل نمايد؛
 - 4- 5- 8در صورت عدم شناسايي صاحب جوايز يادشده ،وجوه جوايز مزبور را پس از گذشت حداقل دو سال
از انتقال به حسابهاي مطالبهنشده ،به سدفصل وجوه بالتکليف منتقل نمايد.
تبصره 1ـ مؤسسه اعتباري موظف است همزمان با واريز وجه مانده حسابهاي مطالبهنشده موضوع بند ( )2-7به
يکي از حساب هاي فعال مشتدي نزد همان مؤسسه اعتباري ،نسبت به بدگشت بدهي مؤسسيه اعتبياري
درخصوص حساب چکهاي بانکي فدوختهشده (صادره) اقدام نمايد.
تبصره 2ـ حداکثد مهلت مؤسسه اعتباري جهت انجام اقدامات فوق ،يکسال پس از اخذ گيزارش موضيوع ايي
ماده تعيي ميگددد.
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ماده  - 9مؤسسه اعتباري ميتواند عالوه بد اقدامات اي دستورالعمل ،حسب ضدورت نسبت به ايالع رساني عمومي بيه
مشتديان از يدقي نظيد؛ درج در پايگاه ايالع رساني مؤسسه اعتباري ،و يا اعالم از يديق رسيانههياي جمعيي
اقدام نمايد.
ماده  -11هدگونه گددش مالي در حسابهاي سپددهاي که وفق مفاد اي دستورالعمل به عنوان حساب راکد تلقي شيده و
يا به سدفصل حسابهاي مطالبه نشده و يا وجوه بالتکليف ،منتقل شدهاند ،بيدون نيياز بيه مداجعيهي مشيتدي،
موجب انتقال آنها به سدفصل حسابهاي اوليه ميشود.
ماده  -11بانک مدکزي حداکثد دو ماه پس از ابالغ اي دستورالعمل ،سدفصل حسابهاي الزم را تعديف و به شبکه بانکي
کشور ابالغ مينمايد.
ماده  -12مؤسسه اعتباري مکلف است در زمان افتتاح حساب سپدده مفاد اي دستورالعمل را به نحو مقتضيي بيه اييالع
مشتدي بدساند و در قدار داد افتتاح حساب سپدده ،مادهاي را با اي مضيمون درج نماييد کيه در صيورت عيدم
گددش مالي حساب و يا عدم تعيي تکليف توسط مشتدي ظدف مدتهاي مقيدر در ايي دسيتورالعمل ،حسيب
ضوابط و مقدرات ابالغي با مانده حساب بدخورد خواهد شد.
فصل سوم :وجوه اشخاص متوفي و محجور

ماده  - 13مؤسسه اعتباري موظف است بالفاصله پس از کسب ايالع از فوت ،جنون و سيفاهت شيخص حقيقيي ،وجيوه
متعلق به وي نزد خود را به سدفصل حساب دفتدکل «وجوه اشخاص متوفي و محجور» با معي هاي جداگانه منتقيل
کدده و حسابهاي مذکور را جهت ممانعت از هدگونه بدداشت از آن ،مسدود نمايد.
تبصره 1ـ مواردي که به موجب قواني و مقدرات ذيربط بدداشت از حسابهاي مذکور امکانپذيد باشد ،از شمول
مفاد اي ماده مستثني است.
تبصره 2ـ کسب ايالع درخصوص سفاهت و جنون شخص حقيقي صدفاً از يديق مداجع قيانوني و در رابطيه بيا
فوت شخص حقيقي از هد يديقي نظيد ،مداجع قانوني ،ايالعرساني وراث ،موصيله و  ...امکانپذيد است.
تلفنيي ،ارسيال پياميک ،مکاتبيه و ييا  ...اقيدامات الزم را

ماده  - 14مؤسسه اعتباري مکلف است از يدقي مانند تميا

درخصوص شناسايي و ايالع صاحبان حق و يا نمايندگان قانوني از قبيل وراث متيوفي و قييمم شيخص سيفيه و
مجنون جهت مداجعه و تعيي تکليف وجوه موضوع ماده ( )15انجام دهد.
ماده  - 15در صورت عدم شناسايي صاحبان حق و يا در صورت شناسايي و عدم مداجعه آنها ،مانده وجوه مزبور پيس از
گذشت حداقل سه سال از تاريخ انتقال به سدفصل حساب دفتدکل وجوه اشخاص متوفي و محجور حسب ميورد
به سدفصل وجوه بالتکليف منتقل ميشود.
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ماده  - 16حساب هاي سپددهاي اشخاص متوفي موضوع اي فصل تا زماني که وجوه آنها يبق قواني و مقدرات ذيربيط
به وراث ،موصيله و يا سايد صاحبان حق پدداخت نشده ،از امتيازات مدبوط بدخوردار ميباشد.
تبصره ـ پدداخت سود به حساب هاي سپددههاي سدمايهگذاري که در قيدارداد آنهيا رابطيه وصيايت مؤسسيه
اعتباري بعد از فوت شخص پيشبيني نشده و نيز اعطاي هدگونه ابيزار بدداشيت از حسيابهياي وجيوه
اشخاص متوفي ،نظيد دسته چک و کارت الکتدونيکي ممنوع بوده و از شمول مفاد اي ماده مستثني است.
ماده  - 17حساب سپدده اي متعلق به اشخاص مجنون و سفيه از تاريخ اييالع ،از هيي ييک از امتييازات مدبيوط بيه آن
بدخوردار نمي باشد .شدکت در قدعه کشي حساب هاي سپدده قدضالحسنه پسانداز متعلق به اشخاص مزبور از
شمول مفاد اي ماده مستثني است.

فصل چهارم :ساير الزامات

ماده  - 18مؤسسه اعتباري صدفاً در مواردي که انجام عمليات بانکي و يا ارايه خيدمات بيانکي مسيتلزم وجيود حسياب
سپدده است ،ميتواند بداي مشتدي حساب سپدده افتتاح نمايد.
ماده  - 19هد يک از مؤسسات اعتباري مجاز به افتتاح و نگهداري بيش از يک حسياب سيپدده انفيدادي و ييک حسياب
مشتدک سپدده قدضالحسنه پسانداز ،يک حساب انفدادي و يک حساب مشتدک سپدده قدضالحسنه جاري و
يک حساب انفدادي و يک حساب مشتدک سپدده سدمايهگذاري کوتاهمدت عيادي بيداي هيد شيخص حقيقيي
نميباشند.
تبصرهـ چنانچه يدح هاي ويژه ارائه شده از سوي مؤسسات اعتباري د ر چارچوب ضوابط و مقدرات ابالغي بانک
مدکزي ،مستلزم افتتاح حساب سپدده قدضالحسينه پيسانيداز و ييا حسياب سيپدده سيدمايهگيذاري
کوتاه مدت عادي بداي مشتدي باشد و امکان استفاده از سايد حسابهاي سپددهاي موجود مشيتدي نيزد
مؤسسه اعتباري بداي يدح مزبور فداهم نباشد ،افتتاح حساب جديد منوط به بسته شدن حساب سيپدده
مشتدي در پايان مدت يدح ،از شمول حکم اي ماده مستثني است.
ماده  -21مؤسسه اعتباري موظف است ظدف مدت شيش مياه از تياريخ الزماالجيدا شيدن ايي دسيتورالعمل ،تميامي
حساب هاي مازاد مشتدي نزد خود را از يديق ايالعرساني عمومي و سه مدحله مکاتبه ،به ايالع وي رسانده و از
مشتدي درخواست نمايد تا نسبت به تعيي تکليف و بست حسابهاي مازاد خود نزد هد يک از شيعب مؤسسيه
اعتباري اقدام کند.
ماده  -21در صورت عدم اقدام توسط مشتدي در خصوص موضوع ماده ( ،)21حداکثد ظدف مدت  51روز تقويمي پس از
آخدي مکاتبه ،مؤسسه اعتباري موظف است راساً نسبت به تعيي حسابهاي مازاد وي اقدام و وجوه آنها را به
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حسابي با همان ماهيت منتقل و حساب هاي مازاد را مسدود نمايد .شدايط بدداشت و يا انتقال وجيوه از حسياب
مقصد ،بد اسا

توافقات في مابي مؤسسه اعتباري و مشتدي در کارت افتتاح حساب مقصد تعيي ميگددد.

ماده  - 22حساب هاي سپددهاي مشتدک که تا قبل از الزماالجدا شدن اي دستورالعمل افتتاح شدهاند از شمول مفاد مواد
( )21و ( )21اي دستورالعمل مستثني ميباشند.
ماده  -23مؤسسه اعتباري موظف است ظدف مدت شش ماه پس از الزماالجداء شدن ايي دسيتورالعمل ،حسيابهياي
غيدمتمدکز (سنتي) خود را به يور کامل غيدفعال نمايد و صدفاً حسابهاي متمدکز ،مورد استفاده مشيتديان قيدار
گيدد.
ماده  -24مؤسسه اعتباري موظف است بستدهاي الزم را به نحوي فداهم نمايد که دستدسي مشتديان بيه حسيابهياي
متمدکز و استفاده از آنها در سطح تمامي شعب مؤسسه اعتباري امکانپذيد باشد.
ماده  -25تمامي حساب هاي سپدده اي موضوع اي دستورالعمل ،به استثناي حسابهاي سپددهاي که پس از انتقال وجيه
آن ها به سايد حساب هاي مشابه مشتدي توسط مؤسسه اعتباري مسدود شده و فاقد وجه ميباشند ،از امتييازات
مدبوط به آن حساب از قبيل شدکت در قدعهکشي و دريافت سود بدخوردار ميباشند.
ماده  - 26مؤسسه اعتباري موظف است در صورت مداجعه صاحبان وجوه موضوع اي دستورالعمل ،در صورت عدم وجيود
منع قانوني و يا عدم انتقال وجوه به اشخاص ديگد وفق احکام الزماالجدا ،حسب نظد صاحبان وجوه نسيبت بيه
استدداد و يا انتقال آنها اقدام نمايد.
ماده  -27چنانچه حساب سپددهاي و يا تمام يا بخشي از موجودي آن به موجب دستور مدجع قضايي و يا سيايد مداجيع
ذي صالح مسدود گددد ،تا زمان رفع انسداد ،حساب مزبور در همان سدفصلي که حسياب مسيدود شيده ،بياقي
مي ماند .در اي صورت تاريخ رفع مسدودي ،مبدأ زماني جهت انتقال حسياب بيه سدفصيلهياي موضيوع ايي
دستورالعمل ميباشد.
ماده  -28بانک مدکزي ميتواند عنداللزوم بابت هزينه هايي که مؤسسه اعتباري در راستاي اجداي مفاد اي دسيتورالعمل
متحمل مي شود ،کارمزدهايي را تعيي کدده و به شبکه بانکي کشور ابالغ نمايد .مطالبيه هدگونيه وجيه ديگيدي
تحت هد عنوان از مشتديان بابت احکام موضوع اي دستورالعمل ممنوع است.
ماده  -29مؤسسه اعتباري مي تواند از وجوه مندرج در هديک از حساب هاي راکد ،مطالبهنشده و وجوه بالتکليف با مبيالغ
معادل يا کمتد از  311.111ريال ،مطابق ضوابط ابالغي از سيوي بانيک مدکيزي ،مبلغيي را بيه عنيوان کيارمزد
بدداشت و به حساب درآمد خود منظور نمايد.
تبصره ي در صورت مداجعه مشتدي ،مؤسسه اعتباري موظف اسيت نسيبت بيه اسيتدداد مطالبيات وي از محيل
هزينههاي خود اقدام نمايد.
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ماده  - 31بانک مدکزي مي تواند حسب مقتضيات زماني ،مبالغ موضوع اي دستورالعمل را تغييد دهد.
ماده  - 31مؤسسه اعتباري موظف است ضوابط و مقدرات مدبوط به بازپدداخت مبالغ از حسابهاي راکد ،مطالبيهنشيده و
وجوه بالتکل يف را به تصويب هيأت مديده خود بدساند.
ماده  -32مؤسسه اعتباري موظف است ايالعات و آمار مدبوط به انواع حسابهاي راکد ،مطالبهنشده و وجوه بالتکليف از
قبيل تعداد و مانده حساب ها را در مقايع شش ماهه تهيه و بداي هيأت مديده ،واحد بازرسي ،واحد حسابدسيي
داخلي و بانک مدکزي ارسال نمايد.
ماده  - 33مؤسسه اعتباري موظف است در راستاي اجداي مفاد اي دستورالعمل ،تمامي ضوابط و مقدرات مدتبط از جمله
ضوابط مبارزه با پولشويي را رعايت نمايد.
ماده  - 34تخطي از مفاد اي دستورالعمل موجب اعمال مجازاتهاي مقدر در ماده ( )11قيانون پيولي و بيانکي کشيور و
سايد قواني و مقدرات ذيربط ميشود.

«دستورالعمل اجرايي شناسايي و تعيين تکليف حساب هاي مطالبهنشده و مازاد (ريالي)» در ( )51ماده و ( )7تبصيده در يکهيزار و
دويست و سي و چهارمي جلسه مورخ  1591/3/17شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد و سه ماه پس از تاريخ ابيالغ،
الزماالجدا بوده و از تاريخ الزماالجدا شدن اي مصوبه بخشنامههياي شيماره ميب 378/ميورخ  1581/3/11و شيماره
 91/291811مورخ 1591/11/1و سايد ضوابط و مقدرات مغايد با آن منسوخ ميگددد.
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