
 کچ مفقودي اعالم و اقدام مراحل
 

 اقدام اول�🔺�

 دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک�🔸�

 اولین قدم اعالم مفقود شدن چک به بانک مربوطه ( بانک صادر کننده چک مفقود شده ) می باشد.

 ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یاقانون صدور چک صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن 14مطابق با ماده �🔸�

تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه جعل شده و یا از طریق کالهبرداري یا خیانت در امانت یا جرائم دیگري تحصیل گردیده می

ک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد کرد و در صورت ارائه چک چک را به بانک بدهد بان

 نماید.بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعالم شده صادر و تسلیم می

ی گردد اخذ مبنابراین شخص صادرکننده یا ذینفع به بانک مراجعه و دستور کتبی خود را در فرم هاي مخصوص که از خود بانک �🔸�

مکتوب نموده و به بانک تحویل می دهد. بانک پس از احراز هویت، از پرداخت وجه چک خودداري و چک را به مدت یک هفته 

مسدود می نماید و در صورت ارائه چک به بانک، گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت که اعالم مفقودي چک می باشد صادر می 

 گردد.

 اقدام دوم�🔺�

 عه دستور دهنده ظرف یک هفته به مراجع قضائی ( دادسرا یا شوراي حل اختالف )مراج�🔸�

در دومین قدم دستور دهنده مراجعه به مرجع صالح قضایی که در حال حاضر با توجه به اختالف رویه در حوزه هاي قضایی، دادسرا 

 یا شوراي حل اختالف محل است، می باشد.

تشکیل پرونده و انجام تشریفات، گواهی مربوط به مفقوي چک مورد نظر را از مرجع مربوطه اخذ  نامبرده پس از اعالم مفقودي و�🔸�

 می نماید.

 اقدام سوم�🔺�

 ارائه گواهی مربوط به مفقوي چک به بانک�🔸�

 قانون صدور چک دستور دهنده مکلف است 14ماده  2مطابق با تبصره 

ع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک پس از اعالم به بانک شکایت خود را به مراج�🔸�

 تسلیم نماید

 کند.در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودي به تقاضاي دارنده چک وجه آن را پرداخت می�🔸�

 نکته :�🔺�

شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف ور چک صادر میقانون صد 14در موردي که دستور عدم پرداخت مطابق ماده �🔸�

 آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودي نگهداري نماید.

 نکته:�🔺�

مراجعه به شوراي حل اختالف فقط در خصوص مفقودي چک بوده و در صورت تحقق جرایمی از قبیل جعل، کالهبرداري، سرقت، 

 بانک هب کیفري شکایت تقدیم گواهی مذکور مهلت ظرف و مطرح کیفري شکایت و شود مراجعه دادسرا به باید …انت و خیانت در ام

 .گردد ارائه
 


