
 مجموعه مقررات ارزي ناظر بر نحوه افتتاح حسابهاي ارزي

تِ گضاسش سٍاتط ػوَهي ساصهاى سشهايِ گزاسي ٍ كوكْاي اقتصادي ٍفٌي ايشاى تِ ًقل اصتاًك هشكضي جوَْسي 

تخص سَم هجوَػِ هقشسات اسصي ًاظش تش ًحَُ افتتاح حساتْاي اسصي تَسط اضخاظ  (ج)اسالهي ايشاى تا اضاسُ تِ تٌذ 

 : حقيقي ٍ حقَقي،تِ ضشح ريل هي تاضذ

ًشخ سَد سپشدُ ّاي اسصي تِ ًحَي تؼييي گشدد كِ هطلَتيت الصم تشاي جزب هٌاتغ اسصي اص تاصاس داخل كطَس سا - 1

 .فشاّن آٍسدُ ٍ هَجة تطَيق هطتشياى تِ افتتاح ايٌگًَِ حساتْا ٍ اًجام سپشدُ گزاسي اسصي گشدد

ًسثت تِ گطايص حساب ٍ يا ٍاسيض ٍجِ تِ حساتْاي  (تصَست ًقذي)چٌاًچِ هتقاضياى تا پشداخت ًقَد تيگاًِ - 2

هفتَحِ قثلي اقذام ًوايٌذ، دس صَست تقاضاي تشداضت اص حساب، تاًكْا هَظفٌذ ٍجِ هَسد تحث سا ػيٌاً تِ اسص ٍصَل 

دس ايي ساتطِ تأكيذ هي ًوايذ اخز ّشگًَِ تؼْذ اص هطتشياى . ضذُ تِ حساب ٍ يا سايش اسصّاي جْاًشٍا پشداخت ًوايٌذ

هثتٌي تش پشداخت اسص دس حذ هقذٍسات يا هؼادل آى تِ سيال تِ ًشخ سٍص دسخصَظ ايٌگًَِ حساتْا فاقذ هَضَػيت 

 .است

تِ حساتْاي داخلي ٍ خاسج اص كطَس تا حذاقل  (2)صذٍس حَالِ اص هحل هَجَدي حساتْاي هفتَحِ هَضَع تٌذ - 3

 .كاسهضد هٌذسج دس تخطٌاهِ ريشتط صادسُ اص سَي تخص ًظاستي ايي تاًك اًجام پزيشد

الصم است ضؼة اسصي آى تاًك توْيذات تؼول آهذُ دس ايي خصَظ سا تِ ًحَ ضايستِ اي تِ اجشا گزاضتِ ٍ ديگش - 4

 .اداسات ريشتط آى تاًك ًيض هشاتة سا تِ ٍيژُ اص طشيق پايگاُ اطالع سساًي تِ اطالع ػوَم تشساًٌذ

ِ ّاي اسصي ٍاسدُ تِ ريٌفغ يا غيش آى صشفاً دس حذ هقشسات آى تاًك تالهاًغ است5  .ـ پشداخت اسكٌاس اص هحل حَال

. ـ ايي تاًك آهادگي داسد هاصاد اسكٌاس هصشف ًطذُ اص هحل حساتْاي هَسد تحث سا تا ًشخ هٌاسة خشيذاسي ًوايذ6

 .دس ايي ساتطِ الصم است اداسات هشتَطِ تا اداسُ تيي الولل ايي تاًك ّواٌّگي الصم سا تؼول آٍسًذ


