
 

 

 

و مؤسسات لتي پست بانک هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دو جهت اطالع مديران عامل محترم کليه بانک

 .ارسال گرديد الحسنه هاي قرض به استثناي بانک اعتباري غيربانکي

 

 با سالم؛

سـابقاً  » دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه«گونه که استحضار دارند،  احتراماً، همان

مـورخ   ١٤١٧٦٣/٩٠صـالح، طـي بخشـنامه شـماره      در اين بانک تهيـه و پـس از تصـويب در مراجـع ذي    

بر اساس بازخوردهاي واصله و همچنين با هدف رفع برخـي  . به شبکه بانکي کشور ابالغ گرديد ٢٠/٦/١٣٩٠

انطباق بيشتر مفاد دستورالعمل مورد اشاره با مقتضـيات و شـرايط فعلـي جامعـه،      ،ابهامات و ايرادات موجود

ي و نيز فـراهم نمـودن بسـتر الزم جهـت اجـراي      هاي اعتباري در بين مشتريان بانک ترويج استفاده از کارت

، اين بانک اقدام به بازنگري مفاد دستورالعمل صدراالشـاره  افزاري کارت اعتباري مرابحه افزاري و سخت نرم

در اين راستا، ضمن بررسي موضوع، نقاط قوت و ضعف شناسايي و با توجه به نظرات مأخوذه از شـبکه  . نمود

  .به شرح پيوست تدوين گرديد »اعتباري مرابحه  دستورالعمل اجرايي کارت«، ربط ذيساير مراجع  بانکي کشور و

، تالش شـده اسـت بـا هـدف بـه      »اعتباري مرابحه  دستورالعمل اجرايي کارت«در تدوين نسخه جديد 

هـاي   حداقل رساندن ابهامات احتمالي، تبيين ابعاد مختلف موضوع و نيز رعايت توالي و نظـم منطقـي فرآينـد   

فصل ) ٦(تبصره، در ) ٦(ماده و ) ٣٥(دستورالعمل ابالغي، مشتمل بر . جام کار، رويکردي متفاوت اتخاذ گرددان

  :مجزا به شرح زير تدوين شده است

o يک ماده(  تعاريف: فصل اول( 

o پانزده ماده(کليات  :فصل دوم(    

o  پنج ماده( مرابحه   ضوابط ناظر بر قرارداد کارت: فصل سوم (  

o دو ماده( حساب ضوابط ناظر بر صورت: فصل چهارم (  

o يازده ماده( ساير الزامات: فصل پنجم (  

o يک ماده( موارد منسوخ: فصل ششم(  

 111364/94  
 04/05/1394  
  دارد 



 

 

  :باشد به شرح ذيل مي اهم تغييرات دستورالعمل ابالغي در مقايسه با مقررات قبلي

 مانده کارت؛از جمله تعريف عبارات تسهيالت و , اصالح تعاريف با هدف تبيين بهتر متن دستورالعمل  

 رفع ايرادات و اشکاالت ماهوي و شکلي مقررات قبلي؛ 

 تفکيک کارت اعتباري مرابحه به دو کارت مرابحه کوتاه مدت و بلند مدت؛  

 احتساب سود مؤسسه اعتباري از تاريخ استفاده از کارت مرابحه؛  

  روز تقويمي؛ ۵روز به  ۱۰کاهش مدت دوره تنفس از  

 ؛کوتاه مدترابحه اختصاص دوره تنفس به کارت م  

 افزاري کارت اعتباري مرابحه؛ افزاري و سخت فراهم نمودن بستر الزم جهت اجراي نرم  

 اخذ وثـايق و تضـامين کـافي و رعايـت ضـوابط مبـارزه بـا        , الزام مؤسسه اعتباري به اعتبارسنجي

  پولشويي؛

       الزام مؤسسه اعتباري به عضويت در سامانه مکنا و اخذ کد منحصر بـه فـرد قبـل از صـدور کـارت

 مرابحه؛

       تعيين سررسيد بازپرداخت مبالغ استفاده شده از کارت مرابحـه کوتـاه مـدت حـداکثر پايـان دوره

  تنفس؛

  سـال از تـاريخ   تعيين سررسيد بازپرداخت مبالغ استفاده شده از کارت مرابحه بلند مدت حداکثر دو

  صدور صورتحساب؛ 

   استفاده از عقد مرابحه دفعي جهت استفاده از مبالغ کارت مرابحه و الزام مؤسسه اعتباري به ارائـه

  تخفيف متناسب با مبلغ وصولي و زمان باقيمانده تا سررسيد در صورت بازپرداخت پيش از موعد؛

 ويقي به مشتريان خوش حساب؛امکان انعطاف مؤسسه اعتباري در طراحي و سازوکارهاي تش 

 ؛و حذف اخذ آبونمان مدنظر قرار دادن کارمزد صدور و تمديد کارت مرابحه  

 تعيين دقيق حداقل موارد الزم جهت درج در قرارداد کارت مرابحه؛  

 تمديد و ابطال کارت مرابحه؛, تعيين ضوابطي معين در خصوص انسداد  

 تحساب؛تعيين دقيق حداقل موارد الزم جهت درج در صور 



 

 

  ربـط   قانون پولي و بانکي کشور و ساير قـوانين و مقـررات ذي  ) ۴۴(تعيين مجازاتهاي موضوع ماده

  .براي مؤسسات اعتباري متخلف

االجراء  از تاريخ الزمگونه که در متن دستورالعمل ابالغي نيز تصريح شده است،  شايان ذکر است؛ همان

، در ۲۰/۶/۱۳۹۰مـورخ   ۱۴۱۷۶۳/۹۰ز جمله بخشنامه شماره شدن دستورالعمل مزبور، مقررات مغاير با آن ا

، موضوع سي و يکمـين و چهـل و يکمـين    »دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه«خصوص 

 ۲۱۲۷۴۶/۹۱کميسيون اعتباري بانک مرکزي و بخشـنامه شـماره    ۲۰/۶/۱۳۹۰و  ۹/۵/۱۳۹۰جلسات مورخ 

کميسـيون مقـررات و نظـارت     ۲۳/۷/۱۳۹۱شانزدهمين جلسـه مـورخ   از ) ۱(، موضوع بند ۹/۸/۱۳۹۱مورخ 

  .گردد مؤسسات اعتباري بانک مرکزي منسوخ مي

، »اعتبـاري مرابحـه    دسـتورالعمل اجرايـي کـارت   «با عنايت به موارد فوق، ضمن ارسال يک نسـخه از  

سـريع، بـه تمـامي    و مراتب به قيـد ت تمهيد  خواهشمند است دستور فرمايند، مقدمات اجراي موارد مطروحه

. مؤسسه اعتباري غيربانکي ابالغ و بر حسن اجراي آن تأکيد و نظارت دقيق شـود /ربط آن بانک واحدهاي ذي

هـا و   کل نظارت بـر بانـک   مديريتربط، به  اي از بخشنامه ابالغي به واحدهاي ذي نسخه همچنين مقتضي است

 ٢٤٤٦٣٠٦/.اين بانک ارسال گردد مؤسسات اعتباري

  

  

  

  

  

  

  صفحه ۹: پيوست

 

 

 مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي مديريت کل

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 آبادي حميدرضا غني نژاد عبدالمهدي ارجمند

۲-۳۲۱۵ ۳۸۱۶ 



 کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري 42/3/4332مصوب جلسه مورخ 

 

 

 

 

 ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك

 

 

  پولشويي با مبارزه و بانکي يمجوزها مقررات، کل  مديريت

 بانکي ومقررات مطالعات اداره

 

 

 اجرايي دستورالعمل

  مرابحه ياعتبار ارتک
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 «تعالي بسمه»

 «اعتباري مرابحه  دستورالعمل اجرايي کارت»

 

 شالماره  ناماله  تصالوي   ،آن از پال   اصالحاات  و (بهره) ربا بدون بانکي عمليات قانون (3) ماده ذيل تبصره مفاد استناد به

 دستتورالعمل » ،مرابحاله  عقالد  اجرايالي  دسالتوراعممل مفالاد   و وزيالران  محترم هيأت ٢٢/5/٢3٨1 مورخ ه/ ٨٣٩3٩ ت/ ٨٩٢٨٩

 :دگرد مي تصوي  زير شرح به شود، مي ناميده «دستورالعمل» اختصار به پ  اين از که «مرابحه اعتباري  کارت اجرايي

 تعاريف :اول فصل

 :روند مي کار هب مربوط عبارات جاي به ذيل عناوين ،دستوراعممل اين در ت1 ماده

 ايران؛ اسحمي مهوريج مرکزي بانک :مرکزي بانک ت1ت1

 شالده  تأسالي   مرکالزي  بانک مجوز با يا قانون موج  به که غيربانکي اعتباري مؤسسه يا  بانک :اعتباري مؤسسه ت2ت1

 ؛ دارد قرار بانک آن نظارت تحت و

 و رسالاند  يمال  مشالتري  اطالح   به را خدمات و اموال شده تمام بهاي کننده؛ عرضه آن موج  به که عقدي :مرابحه ت3ت1

 باله  ،ياقسالاط  ايال  يدفمال  هينسال  نقدي، صورت به را آن سود، عنوان به ياضاف درصدي اي مبلغ افزودن با  سپ

 ؛کند يم واگذار مشتري به نيمم دهاييسررس اي ديسررس در رمساوييغ اي و مساوي اقساط

 سالوم  فصالل  ماله نا آيالين  چالارچو   در و آن وساليله  به تواند مي اعتباري مؤسسه كه اعتباري كارت :مرابحه کارت ت4ت1

 باله  دسالتوراعممل،  ايالن  مفالاد  و «مرابحته  عقتد  اجرايتي  دستورالعمل» و (بهره) ربا بدون بانکي عمليات قانون

 .نمايد اعطاء اعتبار مميني سقف تا مشتري

 تالنف   دوره پايالان  تا اداکثر آن اسا  صورت پرداخت سررسيد که اي مرابحه کارت :مدت کوتاه مرابحه کارت ت5ت1

 .باشد مي

 .باشد مي سال دو اداکثر آن اسا  صورت پرداختسررسيد  که اي مرابحه کارت :مدت بلند مرابحه کارت ت6ت1

 کالارت  ،گرديالده  اراياله  اعتباري مؤسسه هب مرابحه کارت اخذ بر مبني وي درخواست که اقيقي شخص :مشتري ت7ت1

 .نمايد مي خذا تسهيحت اعتباري مؤسسه از مرابحه قاع  در و شده صادر وي نام به مرابحه

 باله  مبالادرت  مجالازي،  يالا  فيزيكالي  فالرو   پاياناله  طريال   از وجاله  دريافالت  قبال رد که شخصي :كارت پذيرندة ت8ت1

 .نمايد مي مشتري به تاخدم ارائه يا اموال واگذاري
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 قالرارداد  چالارچو   در تالا  دهالد  مالي  تخصاليص  مشالتري  باله  اعتبالاري  مؤسساله  كه اعتباري اداكثر :اعتبار سقف ت9ت1

 قالرار  اسالتفاده  مالورد  مرابحاله،  کالارت  خصالو   در خدمات دريافت و اموال خريد وجه پرداخت براي مابين، في

 .گيرد

 ايالن  در مقالرر  شالرايط  اساس بر که مشتري توسط شده استفاده اعتبار از مبلغي :(تسهيالت اصل مبلغ) تسهيالت ت11ت1

 .گردد مي اعطاء وي به مرابحه قاع  در دستوراعممل

 تالاري   تالا  صالدور  تالاري   از مشتري توسط نشده تسويه تسهيحت و اعتبار سقف مبلغ اعتفاوت بهما :کارت ماندة ت11ت1

 .مرابحه کارت اعتبار

 و هدنمالو  ارسالال  مشالتري  بالراي  دسالتوراعممل،  اين مفاد با مطاب  اعتباري مؤسسه كه اي اعحميه :حساب صورت ت12ت1

 .رسد مي وي اطح  به ،هماه يک زماني دوره در مرابحه کارت ماعي هاي تراکنش نآ طي

 تأييالد  جهالت  ،اسالا   صالورت  صدور تاري  از مشتري به اعتباري مؤسسه تقويمي روزه پنج مهلت :تنفس دوره ت13ت1

 .مدت کوتاه مرابحه کارت در اسا ، صورت مبلغ پرداخت و

 مشالتري تميالين و   توسط مؤسسه اعتبالاري  که مرابحه کارت روي بر شده قيد تاري  :مرابحه تكار اعتبار تاريخ ت14ت1

 .نمايد استفاده مذکور کارت از تاري ، آن تا اداکثر تواند مي

 بالر  مشالتري  و اعتبالاري  مؤسساله  مالابين  فالي  مرابحه کارت صدور زمان در که قراردادي :مرابحه کارت قرارداد ت15ت1

 بحاله مرا کالارت  خصالو   در طالرفين  اعزامالات  ساير و تمهدات توافقات، مبين و گرديده منمقد مرابحه اساس

 .باشد مي

 کليات: فصل دوم

 .دنماي اقدام مرابحه کارت صدور به نسبت دستوراعممل اين مفاد چارچو  در دتوان مي اعتباري همؤسس ت2 ماده

 توسالط  مزبالور  کالارت  از اسالتفاده  بالراي  را الزم تمهيالدات  مرابحه، کارت صدور از پيش است موظف اعتباري مؤسسه ت3 ماده

 .نمايد فراهم مشتري

 پرداخالت  هالاي  نظالام  اداره سوي از ابحغي ضوابط با مطاب  مرابحه کارت امنيتي و فني مشخصات استانداردها، اداقل ت4 ماده

 .باشد مي مرکزي بانک

 و کنتالرل  مرکالز  باله  اتصالال  جهالت  الزم بسالترهاي  ،مرابحاله  کارت خدمات ارائه از قبل است موظف اعتباري مؤسسه ت5 ماده

 .نمايد فراهم را (مكنا سامانه) اعتباري نظارت
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 قالوانين،  تمالامي  مشالتري،  توسالط  مرابحاله  کالارت  از اسالتفاده  و تمديد صدور، فرايند در است مکلف اعتباري مؤسسه ت6 ماده

 .نمايد رعايت را پوعشويي با مبارزه ضوابط جمله از مربوط، هاي دستوراعممل و  ها نامه آيين

 باله  نمايالد، اقالدام   مشالتري  دقيال   اعتبارسالنجي حه، نسبت باله  قبل از صدور کارت مراب است موظف اعتباري مؤسسه ت7 ماده

 اعطالاي  باله  مجالاز  اعتباري مؤسسه .باشد وي اعتباري ظرفيت و توان ميزان مبين آمده عمل به اعتبارسنجي که نحوي

 .باشد نمي مشتري اعتباري ظرفيت از بيش اعتبار سقف

 برگشالتي  چالک  و غيرجالاري  بالدهي  وضالميت  مرابحاله،  کالارت  تمديالد  يالا  صدور از قبل ؛است مکلف اعتباري مؤسسه ت8 ماده

 کالارت  تمديالد  يالا  صالدور  و اس  ضوابط ابحغي از سوي بانک مرکزي، نسبت باله  استمحم مرکزي بانک از را مشتري

 .اقدام نمايد مرابحه

 رياعتبالا  نظالارت  و کنتالرل  مرکالز  از فالرد  باله  منحصالر  کالد  اخذ به منوط اعتباري، سسهؤم توسط مرابحه کارت صدور ت 9 ماده

 اعتبالاري  مؤسساله  .باشالد  مالي  مرکالزي  بانالک  پرداخالت  هالاي  نظام اداره سوي از اعحمي رويه با مطاب  ،(كنام  سامانه)

 و کنتالرل  مرکالز  در را مراتال   ،بنالد  ايالن  موضالو   مالأخوذه  کالد  از اسالتفاده  با ،مرابحه کارت صدور از پ  است موظف

 .نمايد ثبت (مكنا سامانه) اعتباري نظارت

کوتاه مدت و يالک کالارت مرابحاله بلنالد مالدت       مرابحه کارت يک از بيش اعطاي و صدور به مجاز اعتباري مؤسسههر  ت11 ماده

 .باشد نمي مشتري هر به

 .گردد مي توسط بانک مرکزي اعحماداکثر سقف اعتبار کارت مرابحه  ت11 ماده

 :نمايد اقدام ذيل شرح به مدت کوتاه مرابحه کارت اجرايي سازوکار خصو  در است موظف اعتباري مؤسسه ت12 ماده

 گردد؛ تسهيحت به صورت نسيه دفمي به مشتري اعطاء مي ت1ت12

مصالو  شالوراي پالول و اعتبالار در زمالان اسالتفاده از کالارت مرابحاله و           سود تسهيحت اعطايي بر اساس نرخ ت2ت12

 شود؛ مباعغ مورد استفاده از تاري  استفاده تا پايان دوره تنف  محاسبه مي/متناس  با مبلغ

 .شود اسا  توسط مشتري، پايان دوره تنف  تميين مي اداکثر مهلت پرداخت صورت ت3ت12

 :درآورد اجرا به ذيل شرح به را مدت بلند مرابحه کارت اجرايي سازوکار است مکلف اعتباري مؤسسه ت13 ماده

 گردد؛ تسهيحت به صورت نسيه دفمي به مشتري اعطاء مي ت1ت13

مصالو  شالوراي پالول و اعتبالار در زمالان اسالتفاده از کالارت مرابحاله و           طايي بر اساس نرخسود تسهيحت اع ت2ت13

 شود؛ مباعغ مورد استفاده از تاري  استفاده تا سررسيد تسهيحت اعطايي محاسبه مي/متناس  با مبلغ
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 .شود اسا  توسط مشتري، دو سال تميين مي اداکثر مهلت پرداخت صورت ت3ت13

 اعتبالاري  مؤسساله  نمايالد،  اقدام تسهيحت از بخشي تمام يا بازپرداخت به نسبت سررسيد از پيش مشتري چه چنان ت14 ماده

 را وصالوعي  مبلالغ  و بدهالد  را الزم تخفيالف  مشتري به سررسيد، تا باقيمانده زمانمبلغ وصوعي و  با متناس  است مکلف

 .نمايد باعنسبه تسهيم اعطايي تسهيحت سود و اصل مانده بين

تواند اسال  مالورد، باله مشالتريان      مذکور در اين ماده اداقل تخفيف الزم بوده و مؤسسه اعتباري مي تخفيف ت1تبصره 

 .خود بيش از ميزان تميين شده در اين ماده نيز تخفيف دهد

تواند سازوکارهاي تشويقي ديگري را نيز جهت وصالول زودتالر از موعالد مطاعبالات خالود       مؤسسه اعتباري ميت 2تبصره 

 .اتخاذ نمايد

 دربازپرداخت تمالام يالا بخشالي از تسالهيحت      مبني بر اعتباري مؤسسه قبال در خويش تمهدات به مشتري چه چنان ت15 ماده

 بالر  ديالن،  تأدياله  تأخير اعتزام وجه عنوان تحت را مبلغي است مکلف اعتباري مؤسسه ننمايد، عمل مقرر هاي /سررسيد

 .نمايد مطاعبه تأخير مدت و مبلغ با متناس  مرکزي، بانک سوي از ابحغي مقررات و ضوابط اساس

هاي مختلف، در صورت عالدم تميالين توسالط وي،     اسا  صورتبدهي مشتري بابت  تمام يا بخشي از اوعويت تسويه ت16ماده 

 .است گرديدهزودتر صادر  که باشد مي ييها اسا  صورتبا 

  مرابحه  کارت قرارداد بر ناظر ضوابط :ومس فصل 

  .باشد مي ميسر مشتري و اعتباري مؤسسه بين مرابحه کارت قرارداد مبناي بر مرابحه کارت صدور ت17 ماده

 از را مشالتري  تقاضالاي  مالورد  خالدمات  يالا  و امالوال  دسالتوراعممل،  اين مفاد چارچو  در است موظف اعتباري مؤسسه ت18 ماده

 .نمايد واگذار مشتري به مرابحه قاع  در و خريداري کارت پذيرنده

 :نمايد درج مرابحه کارت قرارداد در را ذيل موارد اداقل است مکلف اعتباري مؤسسه ت19 ماده

 اعتبار؛ سقف ت1ت19

 ؛(٢3)و ( ٢٢) ادوم موضو  ،مرابحه تسهيحت سود و محاسبه تميين نحوه ت2 ت19

 کارت؛ اعتبار مدت ت3 ت19

 تسهيحت؛ بازپرداخت نحوه و دوره ت4ت19

 ؛تنف  دوره ت5 ت19

 ؛(٢5) ماده  وموض ،دين ديهأت خيرأت اعتزام وجه محاسبه رو  و نرخ ت6 ت19
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 وثاي ؛ ميزان و نو  ت7 ت19

 ؛اسا  صورت ارسال هاي رو  و بندي زمان ت8 ت19

 عزوم؛ مواقع در مشتري به اعتباري مؤسسه رساني اطح  رو  ت9ت 19

 از پال   کالاري  روز ساله  دتمال  ظالر   االداکثر  ،اسالا   صورت دريافت عدم اعحم بر مبني كارت دارندة اعزام ت11ت19

 ؛هماه يک زماني دوره هر پايان

 ؛اسا  صورت به اعتراض مهلت و نحوه ت11ت19

 ؛واصله اعتراض به رسيدگي زمان و چگونگي ت12ت19

 ؛مرابحه کارت سرقت يا فقدان صورت در اعمثني کارت صدور و استفاده نگهداري، به مربوط ضوابط ت13ت19

 .دستوراعممل اين مفاد وف  ،مرابحه کارت ابطال و انسداد به مربوط ضوابط ت14ت19

 مقالررات  و ضالوابط  اسالاس  بالر  را مرابحاله  کالارت  اعتبالار  تاري  مشتري درخواست اس  تواند مي اعتباري مؤسسه ت21 ماده

 باله  نسالبت  تمديالد،  از پاليش  است موظف اعتباري مؤسسه مرابحه، کارت تمديد بر تواف  صورت در .کند تمديد جاري

 .نمايد اقدام ... و وثاي  تمديل مشتري، اعتبارسنجي

 قبالل  مشالتري  درخواسالت  که باشد مي مرابحه کارت اعتبار تاري  تمديد به مجاز صورتي در اعتباري مؤسسه ت 1 تبصره

 .باشد شده تسليم اعتباري مؤسسه به مرابحه کارت اعتبار تاري  پايان از

 رعايالت  بالا  مزبالور،  کالارت  محالل  از دريافتي تسهيحت ازپرداختب دوره در مرابحه کارت اعتبار تاري  تمديد ت 2 تبصره

 .باشد مي بحمانع مقررات و ضوابط ساير

 پال   تالا توانالد   مالي  جاري، مقررات و ضوابط چارچو  در مرابحه، کارت طري  از اعطايي تسهيحت بازپرداخت مهلت ت21 ماده

 مرابحاله،  کالارت  اعتبالار  تالاري   ءاضال انق از پ  چه نانچ ،صورت دراين .يابد ادامه مرابحه کارت اعتبار تاري  انقضاي از

 مانالده  کسالر  از پال   جديالد  مرابحاله  کالارت  اعتبالار  مبلالغ  اداکثر ،نمايد مرابحه کارت اخذ درخواست مجددًا مشتري

 قالرار  مشالتري  اختيالار  در جديالد  مرابحاله  کالارت  مانالده  عنالوان  باله  ،قبلالي  اعطايي تسهيحت اصل بابت مشتري بدهي

 .گيرد مي

 حساب صورت بر ناظر ضوابط :مچهار فصل

 :باشد ذيل موارد بر مشتمل اداقل بايد مشتري به ارساعي اسا  صورت ت22 ماده

 ؛مشتري مشخصات ت1ت22
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 ؛اعتبار سقف ت2ت22

 ؛اسا  صورت زماني دوره ت3ت22

 ؛ماهه يک زماني دوره طي تاري  تفکيک به آن جزئيات و شده استفاده اعتبار مباعغ مجمو  ت4ت22

 ؛تا سررسيد اعطايي تسهيحت سودميزان  و خنر ت5ت22

 ؛دوره انتهاي و ابتدا در کارت مانده ت6ت22

 ؛مدت کوتاه مرابحه کارت خصو  در تنف  دوره ت7ت22

 اعتراض؛ مهلت ت8ت22

 ؛اسا  صورت مبلغ بازپرداخت نحوه ت9ت22

 .هاي قبلي اسا  صورتمانده بدهي مشتري بابت  ت11ت22

 مشالتري  بالراي  شالده،  توافال   رو  باله  و هماه يک  دوره هر پايان در را اسا  صورت است موظف اعتباري مؤسسه ت23 ماده

 .نمايد ارسال

 افالزوده  تالنف   دوره باله  تالأخير  مالدت  اعتبالاري،  مؤسساله  توسالط  اسا  صورت ارسال در تأخير صورت در ت تبصره

 .شود مي

 الزامات ساير :پنجم فصل

 اسالت  موظالف  اعتبالاري  مؤسساله  نشالود،  وصالول  سررسيد از ماه دو مدت  ظر اعتباري مؤسسه مطاعبات چه چنان ت 24 ماده

 مكلالف  اعتبالاري  مؤسساله  .درآورد تمليال   ااعالت  باله  را کارت مانده از استفاده امکان و نمايد مسدود را مرابحه کارت

 از پال   مالاه  كاله االداکثر ظالر  مالدت شالش      صورتي در .کند اعحم مشتري به شده تواف  رو  به را مرات  است

 .باشد وصول نشود، مؤسسه اعتباري ملزم به ابطال کارت مرابحه مي اعتباري مؤسسه مطاعبات سررسيد،

در صورتي که مشتري طي مدت تميين شده توسالط مؤسساله اعتبالاري از مانالده کالارت مرابحاله اسالتفاده ننمايالد،          ت  25 ماده

 .و يا ابطال آن اقدام نمايد تواند مطاب  با مفاد قرارداد کارت مرابحه، نسبت به انسداد مؤسسه اعتباري مي

 .باشد مي آن ابطال به ملزم اعتباري مؤسسه شود، مسدود بار سه مرابحه کارت چه چنان ت 26 ماده

 ،رفالع انسالداد يالا اعطالاي مجالدد کالارت مرابحاله        مبني بر درخواست مشتريموافقت مؤسسه اعتباري با در صورت  ت27 ماده

 :گردد مياقدام اس  مورد به شرح ذيل 
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مسدود يا ابطال شده به دعيل عدم استفاده، بحفاصالله پال  از وصالول درخواسالت      مرابحه  در خصو  کارت ت1ت27

 کتبي مشتري؛

در خصو  کارت مرابحه مسدود يا ابطال شالده باله دعيالل عالدم ايفالاي تمهالدات از جانال  مشالتري، رفالع           ت2ت27

منالوط  , ن سررساليد شالده مشالتري   انسداد، شاِرژ يا اعطاي مجدد کارت مرابحه، پ  از بازپرداخت کامل ديو

 مرابحه ابطال شده؛  مرابحه مسدودي و دو سال در مورد کارت  به سپري شدن دو ماه در مورد کارت

دعيالل عالدم اسالتفاده و عالدم ايفالاي تمهالدات از جانال          هالر دو  ابطال شالده باله   مرابحهخصو  کارت در  ت3ت27

 .(٢ال٢٩)وف  مفاد بند  مشتري،

 از ابحغالي  ضالوابط  وفال   ،«مرابحته  کتارت  تمديتد  يا و صدور کارمزد» عنوان تحت را مبلغي تواند مي اعتباري مؤسسه ت28 ماده

 .نمايد مطاعبه مشتري از مرکزي بانک سوي

 .نمايد مي ابحغ کشور بانکي شبکه به و تميين را «مرابحه کارت تمديد يا و صدور کارمزد» مرکزي بانک ت  تبصره

 هالر  باله  مربالوط  اعطالايي  مرابحاله  تسهيحت، مرابحه کارت تمهدات به مربوط اطحعات است مکلف اعتباري مؤسسه  ت29 ماده

 .نمايد ارسال مرکزي بانک به راها  و تغييرات بمدي آن اسا  صورت

 ممنالو   عنالوان  هالر  تحالت  دسالتوراعممل،  ايالن  در مالذکور  مالوارد  اسالتثناي  به مشتري از ديگري وجه هرگونه مطاعبه ت 31 ماده

 .باشد مي

هالاي مالاعي    اعتبار کارت مرابحه صرفًا براي اعطاي تسهيحت در قاع  مرابحه قابل اسالتفاده بالوده و تالراکنش    مانده ت   31ماده 

 .باشد مجاز نميو برداشت کارمزد از طري  کارت مزبور  انتقال وجه وجه،برداشت ديگر نظير؛ واريز وجه، 

 قالرار  مشالتريان  اختيالار  در و شالده  صادر دستوراعممل اين شدن االجرا الزم از قبل که مرابحه هاي کارت خصو  در ت 32 ماده

 ضالوابط  و مالابين  فالي  قالرارداد  مفالاد  بالا  مطالاب   ها،  آن اعتبار تاري  پايان تا است مکلف اعتباري مؤسسه  است، گرفته

 .شود انجام دستوراعممل اين مفاد وف  بايد مزبور هاي کارت تمديد .نمايد اقدام قبلي

 قالوانين  تالابع  مرابحاله،   کارت بر ناظر موارد ساير است، شده ذکر دستوراعممل اين در صريحًا که رديموا استثناي به ت33 ماده

 «مرابحته  عقتد  اجرايتي  دستتورالعمل » جمله از مرکزي بانک سوي از ابحغي مقررات و ضوابط و ها نامه آيين موضوعه،

 .باشد مي

 و کشالور  بالانکي  و پالوعي  قانون (٨٨) ماده در مقرر هاي  مجازات اعمال موج  دستوراعممل اين در مقرر مفاد از تخطي ت34 ماده

 .شود مي ربط ذي مقررات و قوانين ساير
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 منسوخ موارد :ششم فصل

 :گردد مي اعحم منسوخ ذيل ضوابط جمله از آن با مغاير مقررات دستوراعممل، اين شدن االجراء الزم تاري  از ت35 ماده

 پايته  بتر  اعتباري کارت اجرايي دستورالعمل» خصو  در ،٢1/٣/٢3٨1 خمور ٢٨٢٩٣3/٨1 شماره بخشنامه ت1ت35

 کميساليون  ٢1/٣/٢3٨1 و ٨/5/٢3٨1 مالورخ  اتجلسال  يکمين و چهل و يکمين و سي موضو  ،«مرابحه عقد

 مرکزي؛ بانک اعتباري

 مالالورخ جلسالاله شالالانزدهمين از (٢) بنالالد موضالالو  ،٨/٩/٢3٨٢ مالالورخ ٢٢٢٩٨٣/٨٢ شالالماره بخشالالنامه تتت2تتت35

 .مرکزي بانک اعتباري مؤسسات نظارت و مقررات کميسيون ٩/٢3٨٢/٢3

 

کميساليون   ٢٨/3/٢3٨٨ مالورخ  جلساله  مينششال  در تبصالره  (٣) و مالاده  (35) در «مرابحته  اعتباري کارت اجرايي دستورالعمل»

 .باشد مي االجرا الزم ابحغ، از پ  ماه يک و رسيد تصوي  به بانک مرکزي مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري
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