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 انجام فرآیندهای مرتبط با چک از طریق ارسال پیامکراهنمای 

 

(ثبت، ۱های مرتبط با چک از قبیل: )های هوشمند دسترسی ندارند، امکان انجام فرآینددسته از مشتریان که به گوشیبرای آن

؛ از طریق ارسال انتقال چک به نام فرد ایاطالع از ثبت  یشماره تلفن همراه برا یمعرف(۵(استعالم، )۴(انتقال، )۳(تایید، )۲)

 باشد.راهنمای مراحل به شرح زیر می .است، فراهم شده۴0۴070۱70۱پیامک به سرشماره 

 

 :امکیپ قیطر از چک ثبت (۱

 ۴0۴070۱70۱و ارسال آن از طریق پیامک به شماره زیر پیام به شرح ملزم به ثبت منظور صدور آن هب صادرکننده چک

  باشد:می

 (از راست به چپ)

*مبلغ رقم: چهاررقم سال، دو رقم ماه، دو رقم روز( ۸تاریخ سررسید )*شناسه صیادی*ی صادر کننده*شناسه/کد مل3*

 #گیرنده چک *شناسه/کد ملی(150000000به ریال)کمتر از 

 

  مثال:
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 شود، بیشتر از یک شخص حقیقی و یا حقوقی چک به آنها واگذار میچنانچه در زمان ثبت چک، تعداد افرادی که برگ

شناسه/کد  ی ذینفع اول*شناسه/کد ملقید شود: )* *باشند، ضروری است کد/شناسه ذینفعان به تفکیک با درج عالمت 

 دوم . . .  ( نفعیذ یمل

 مثال: 
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 :امکیپ قیطر از چک افتیدر دییتا( ۲

الزم است اقالم اطالعاتی چک ثبت شده به نفع خود را مورد بررسی قرار کننده چک همزمان با دریافت برگه چک، دریافت

داده و در صورت تائید اقالم اطالعات ثبت شده در سامانه صیاد با اطالعات مندرج در متن برگه چک، مراتب تائید دریافت 

 چک را از طریق پیامک اعالم کند. نحوه ثبت مراتب تائید چک به شرح زیر است:

 ه چپاز راست ب

 #یادی*شناسه صصادر کننده ی*شناسه/کد مل5*

 مثال:
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 :امکیپ قیطر از چک انتقال(3

 ریاز روش ز ،، قصد انتقال چک به فرد دیگری را دارددریافت چک عملیات تاییدانجام کننده چک پس از فرد دریافت که یهنگام

 :کندیاقدام م امکیپ قیانتقال از طر یبرا

 )از راست به چپ(

 #گیرنده چک *شناسه صیادی*شناسه/کد ملیانتقال دهنده ی*شناسه/کد مل7*

 مثال:

 

شود، بیشتر از یک شخص حقیقی و یا حقوقی می انتقال دادهچک به آنها چک، تعداد افرادی که برگ انتقال چنانچه در زمان

 نفعیذ یشناسه/کد ملی ذینفع اول*شناسه/کد ملقید شود: )* *باشند، ضروری است کد/شناسه ذینفعان به تفکیک با درج عالمت 

        دوم . . .  (
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 استعالم چک توسط صادرکننده چک:( 1-4

خود و  یاست که صادرکننده چک با وارد کردن اطالعات شناسه/کد مل یاستعالم سیاستعالم چک توسط صادرکننده چک سرو

 است: ریچک ثبت شده خود مطلع شود. روش اخذ استعالم به شرح ز تیاز وضع تواندیچک م یادیشناسه ص

 )از راست به چپ(

 *شناسه صیادی صادرکننده یشناسه/کد مل*1*۲*1*

 مثال:
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 چک: ذینفع چک توسط استعالم( ۲-4

خود از آخرین کد ملی با وارد کردن اطالعات شناسه/ تواندتعالمی است که ذینفع چک میسرویس اس چک نفعیذ چک استعالم

 فت شده مطلع شود. روش اخذ استعالم به شرح زیر است:وضعیت چک دریا

 )از راست به چپ(

 *شناسه صیادیذینفع یشناسه/کد مل*۲*۲*1*

 مثال:
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 های در راه صادرکننده چک: اثر شده و چکسوء وضعیت چک برگشتی، رفع استعالم( 3-4

نفع چک با اخذ این استعالم نفعی که چک به نام وی ثبت شده باشد، قابل ارائه است. ذیاین استعالم، سرویسی است که صرفاً به ذی

در  یهاچک ی(، مجموع مبلغو نشده رفع اثر شده های برگشتیشامل چکدر سه سال گذشته ) یبرگشت یهاچک یمجموع مبلغاز 

شود. این سرویس به ، لیکن تسویه نشده است( متعلق به صادرکننده مطلع میشده دییبت و تاکه ث ییهاچکمجموع مبلغی راه )

گیری کند تا با اخذ اطالعات شفاف از سوابق صادرکننده چک نسبت به دریافت و یا عدم دریافت چک تصمیمنفع چک کمک میذی

 روش اخذ استعالم به شرح زیر است: . نماید

 )از راست به چپ(

 *شناسه صیادیذینفع یشناسه/کد مل*4*1*

 مثال:
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 (:هویت احراز بدونچک بر اساس اقالم اطالعاتی چک ) استعالم( 4-4

کننده اخذ را از شخص استعالم نفعیذ ییو کد شناسا خیمبلغ، تار ،یادیچک شامل شناسه ص یاقالم اطالعات یاستعالماین سرویس 

 ستی، ل  ادیدر صورت صحت و تطابق اطالعات وارد شده با اطالعات ثبت شده در سامانه ص ت،یاحراز هو ندینموده و بدون انجام فرآ

 تثب اتیموصوف نسبت به انجام عمل سیسرو قیکننده چک از طر افتیدر بیترت نیچک مزبور را ارائه خواهد نمود. بد نفعانیذ

با استفاده از این سرویس دریافت کننده چک از صحت  . دینمایحاصل م نانیچک اطم رندهیبه نفع گ ادیچک در سامانه ص یستمیس

 :است زیر شرح به استعالم روشآید.ثبت اطالعات چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده چک اطمینان حاصل می

 )از راست به چپ(

)چاررقم سال،دو رقم ماه،  رقمی سررسید چک ۸*مبلغ*تاریخ *شناسه صیادییکی از ذینفعان یشناسه/کد مل*3*1*

 دو رقم روز(

 مثال:
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 :فردانتقال چک به نام  ایاز ثبت  اطالع برایمعرفی شماره تلفن همراه ( 5

توانند شماره تلفن همراه خود را معرفی کنند. گیرندگان چک برای اطالع از اینکه چکی در وجه ایشان صادر یا منتقل شده است، می 

ثبت  ،صورتاین در شود. با ثبت شماره تلفن همراه، هر زمان چکی در وجه فرد صادر شود، پیامک ثبت چک برای وی ارسال می

نجام او پیامکی(  عامل یهابانک یشعب و خودپردازها ،یلیموبا یهابرنامکبانک، بانک، موبایلاز هر ابزاری )اینترنتبا استفاده چک 

 شود.برای ذینفع ارسال می رسانیاطالعپیامک  ،شده باشد

توان از ، میثبت و انتقال ندیدر فرا نفعیذ توسط یرساناطالع امیپجهت معرفی و تغییر شماره تلفن همراه، به منظور دریافت   -

 باشد.ه شرح زیر میبفرایند استعالم صادرکننده/ذینفع استفاده نمود. نمونه پیام ارسالی 

 مثال:
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 باشد.زیر میمثال شرح  ذینع چک از طرف سامانه صیاد در هنگام ثبت و یا انتقال چک به ذینفعی ایشان به نمونه پیام ارسالی یه 

 مثال:

      

 

 ات مهم:ظمالح

قابل انجام است و در این خصوص دریافت پیامک  ۴0۴070۱70۱از طریق شماره  "فرایندهای مرتبط با چک صرفا -۱

 باشد.از هر شماره دیگری بجز شماره یادشده معتبر نمی

 ۴0۴070۱70۱به سرشماره  به شکل نادرست و پیام را نداشته باشیدبه خاطر  های فوق رادر صورتی که متن پیام -۲

، نسبت به درج صحیح آنتوانید با استفاده از شود و میپیام ارسال می درجدر پاسخ شما نحوه صحیح  ارسال کنید

 پیام متناسب با سرویس درخواستی اقدام کنید.

امکانپذیر است ریال ۱۵0.000.000ز مبالغ کمتر ابا  هایچکبرای  تایید و انتقال چک از طریق پیامک صرفا   ثبت، -۳

 اما درخصوص خدمات مربوط به انواع استعالم و معرفی مشاره همراه محدودیت مبلغی وجود ندارد.


