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ه جاری  ض ا ساب  تاح  ی ا و ط  را د و  ارد ز ا د س ا یا و  و ی و  خاص   ای ا
بطـه باسـمت ،   مديران موسسه بدينوسيله اعالم مي دارند مدارك معتبر فعلي موسسه همان اوراقي هستند كه به صندوق تسليم شده و متعهدند هر نـوع تغييـري كـه در اساسـنامه و يـا تـصميمات هيـات مـديره در را          -١

 .اختيارات ، مدت ماموريت ، صاحبان امضاء و يا مكان شركت بعمل آيد بالفاصله صندوق را مطلع سازند

 .انقضاي مدت اختيارات مديران و عدم معرفي امضاء داران تعهد آور شركت به صندوق موجب عدم پرداخت حواله هاي صادره شركت نخواهد بود:تبصره
 پرداخت وجه حواله هايي است كه صادركننده در حسابي كه عهده آن ، حوالـه صـادر نمـوده و وجـه كـافي داشـته باشـد و اعتـراض وي دايـر بـر اينكـه در حـسابهاي ديگـر خـود                صندوق صندوق فقط ملزم به     -٢

 .موجودي داشته مسموع نمي باشد
 .ه حساب او واريز نشده حواله صادر نمايد و صندوق الزامي به پرداخت وجه چنين حواله هايي را نخواهد داشتمشتري حق ندارد به اعتبار اسنادتجاري كه به صندوق تسليم نموده مادام كه وجوه آنها ب -٣

الـه ، در صـورتي كـه    با اين حال در مورد جعل امـضاء و يـا الحـاق در منـدرجات حو    . صندوق هنگام پرداخت وجه حواله دقت الزم را در صحت مندرجات و امضاء صادر كننده در حدود بانكداري خواهد نمود      -٤
تشخيص آن در بدو امر ممكن نباشد و ظاهراً امضاء صادر كننده در حدود عرف بانكي طبق نمونه اي باشد كه مـشتري بـه صـندوق سـپرده شـده هيچگونـه مـسووليتي متوجـه صـندوق نبـوده و صـرف تـشخيص                   

 .ب و الحاق در ظهر چك يا جعل امضاء ظهرنويسان نخواهد داشتبعالوه صندوق مسووليتي در مورد تقل. صندوق ، مالك رفع مسووليت خواهد بود 

در مورد حواله هايي كه داراي ظهر نويسان متعدد مي باشندصرف تشخيص صندوق به اينكه رديف ظهرنويسيها مرتب است و احراز هويت آخرين امضاء كننده حوالـه كـه آنـرا بـه صـندوق ارائـه داده ،           : تبصره
 .ه مسووليتي نسبت به صحت امضاء و احراز هويت ساير ظهر نويسان نخواهد داشتكافي است و صندوق هيچگون

مگر اينكه آنها كتباً شخص ديگري بـه صـندوق معرفـي نماينـد و تحويـل گيرنـده موظـف اسـت اوراق         . دارندگان حق امضاء ، مصرح در اساسنامه شركت تحويل مي گردد  / دسته حواله منحصراً به خود مشتري      -٥
 .وق شمارش نموده و از صحت تعداد برگها اطمينان حاصل نمايدآنرا در صند

صاحب حساب موظف است دسته حواله هايي را كه از طرف صندوق دريافت نموده حفط كند ، بنابراين كليه زيانهايي كه در اثر عـدم رعايـت ايـن امـر و گـم شـدن بـرگ درخواسـت دسـته حوالـه و تقلـب در              -٦
 .وجه صاحب حساب خواهد بوداوراق دسته حواله صورت گيرد مت

 . بعنوان دليل و مدرك معتبر مي باشدگزارشات و همچنين عمليات الکترونيکي ضبط شده درفايلهاي سيستم رايانه اي صندوق در مقابل ادعاي دارندگان حساب , دفاتر , اسناد -٧

ق خود از صاحب حساب اعم از اينكه صاحب حساب خود بدهكار بـوده و يـا ضـمانت شـخص ثـالثي را در قراردادهـا بـه        صندوق براي وصول هر نوع مطالبات مستقيم و غيرمستقيم و خسارات ناشي از وامهاي ساب      -٨
هـر نـوع مـال و طلـب صـاحب      و غيـره  ) پس از اطالع به مـشتري ( نفع صندوق نموده باشد حق دارد با رعايت مقررات قانوني از اسناد و اوراق بهادار اعم از موجودي حساب پس انداز و يا در مورد حساب جاري   

حساب نزد خود يا ساير شعب صندوق تحت هر عنوان مي باشد بدون انجام هيچگونه تشريفات قضايي پاياپاي يا برداشت نمايد و بنا بر نظر و تشخيص خود بابت هر طلـب و خـسارتي كـه بخواهـد محـسوب دارد                
 .دارد و مشتري حق هرگونه اعتراض را تحت هر عنوان كه باشد از خود سلب مي نمايدو در صورت عدم تكافو بقيه طلب خود را از وي مطالبه و دريافت 

مجـاز و مختـار اسـت راسـاً و مـستقالً بـدون انجـام هيچگونـه         اگر صندوق تحت هر عنوان اشتباهاً يا من غير حق ، وجوه يا ارقامي به حساب مشتري منظور و يا در محاسبه ، هر نوع اشـتباهي نمايـد در هـر موقـع                 -٩
تشريفات اداري و قضايي در رفع اشتباه و برگشت و تامين و انتقال وجوه واريز شده از حسابهاي مشتري اقدام نمايد و تشخيص صندوق نسبت به اين امر معتبر بوده و مـشتري حـق هـر گونـه اعتـراض و ادعـايي               

 .ت از خود سلب واسقاط مي نمايدرا به عمل صندوق از هرجه

 .قرارداد حسابهاي جاري قرض الحسنه عالوه بر مواردقانوني در هر موقع و موردي بنا به تصميم يكي از طرفين قابل فسخ خواهدبود -١٠

 پايان سال دوم و از آن به بعد مادام كه وضع به همـين منـوال بـاقي باشـد،در پايـان      ريال كمتر بوده و گردش هم نداشته باشد، در١٠,٠٠٠ سال شمسي از مبلغ ٢چنانچه مانده حسابهاي جاري قرض الحسنه در مدت      -١١
 .هرسال كارمزد طبق تعرفه صندوق براي جبران هزينه هاي دفتري از حساب برداشت خواهد شد

رده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواسـت شـده باشـد بـسته و تـا سـه سـال بنـام آنهـا           قانون اصالحي صدورچك،حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يكبار حواله بي محل صادرك   ٢١صندوق باستناد ماده     -١٢
 .حساب جاري ديگر باز نخواهدنمود

كليـه مراسـالت و اوراق و رسـيدها و    صاحب وياصاحبان حساب موظفند به محض تغيير محل اقامت ، صندوق را از نشاني جديد خود كتباً مطلع نمايند و مادام كه نشاني جديد به اطـالع صـندوق مربوطـه نرسـيده           -١٣
 .صورت حسابها به آخرين نشاني آنها ارسال خواهدشد

 .درمواقعي كه صاحب حساب بيش از يك نفر باشد حق برداشت متفقاً خواهدبودمگراينكه صاحبان حساب نحوه برداشت را هريك به تنهايي و يا به نحوديگر در فرم افتتاح حساب مشخص نمايند -١٤

و اگـر در فـرم حـساب سـهم تعيـين نـشده باشـد موجـودي حـساب بالـسويه بـه            ) بالسويه يا باسهم نامـساوي ( تاح حساب مشترك بايد قدرالسهم هريك از صاحبان حساب در فرم افتتاح حساب قيدشود    به هنگام افت   -١٥
 .صاحبان حساب تعلق دارد

 شود، در هر صورت پس از مسدودشدن حساب ، موجـودي حـساب و وجـوه در راه مطـابق قدرالـسهمهاي تعيـين شـده تقـسيم         حسابهاي مشترك با تقاضاي كتبي هريك ويا هر تعداد از صاحبان حساب مسدودمي     -١٦
 .خواهدشد

ووليتي رامتوجـه صـندوق   چنانچه صاحب حساب و يايكي از صاحبان حساب مشترك فوت نمايد، ماداميكه صندوق از اين موضوع بي اطالع باشد پرداخت حواله هاي صـادره عهـده حـساب مزبـور هيچگونـه مـس             -١٧
 .بديهي است به محض اطالع از فوت مشتري باستثناي حواله هايي كه تاريخ آنها مقدم بر تاريخ فوت باشد عمليات پرداخت از حسابهاي مربوطه متوقف خواهد شد. نخواهدساخت 

ز از آنها بهره مند شده و مكلف به استرداد وجوه مزبور و كليـه خـسارات مربوطـه طبـق مفـاد قراردادهـاي تنظيمـي        صندوق مي تواند كليه وجوهي را كه اشخاص در قالب استفاده از خدمات بانكي بنحو غير مجا    -١٨
 .مي باشند، از موجودي كليه حسابهاي آنان نزد خود راساً و بدون هيچگونه تشريفات برداشت نمايد

از موجـودي كليـه   ...  حواله ، وصول اسناد و بروات ، صدور صورتحساب ، صدور دفترچه پس انداز المثني ، كـارمزد خـدمات و   صندوق مجاز است بابت هزينه هاي مرتبط با حساب مشتري از قبيل صدور دسته           -١٩
 .    حسابهاي آنان نزد خود راساً و بدون هيچگونه تشريفات برداشت نمايد
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