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  مقدمه .١
، چك ديجد قانون در ليدل ني. به همبوده است يچك كاغذ يهاسكيها و رنهياز هز ياريمنشاء بس ،مبادالت چك يهاعدم وجود دادهتا امروز، 

 تيبا ثبت هو زيانتقال چك ن نيآن توسط صادر كننده كرده است. همچن خيتار ومبلغ  نفع،يذ تيهو نييبرگه چك را منوط به تع يصدور قانون
ا ب مديريت چك (صياد) به عمل خواهد آمد. سامانه يريجلوگچك ، از نقد شدن اطالعات نيبوده و در صورت عدم ثبت ا ريامكان پذ ديجد رندهيگ

ارائه  يزارهااب قيانتقال چك را از طر تا ثبت يهادادهبانك بتواند  يمشتر است تا دهيگرد جاديا يبند قانون نيا ياجرا يبرا رساختيز جاديهدف ا
  .ديثبت نما، هاشده توسط بانك

  
 ) عبارتند از:صيادسامانه مديريت چك (خدمات 

 ثبت چك 
 تاييد چك 
 انتقال چك 
 (فقط با مراجعه حضوري در شعبه)لغو چك 

   



  ورود به سامانه مديريت چك (صياد) .٢
را انتخاب ورود به سامانه مديريت چك (صياد) ، گزينه  https://vb.ttbank.irبا مراجعه آدرس جهت ورود به اين سامانه 

  نماييد:

 
  سپس الزم است اطالعات زير را وارد نماييد:  ١شماره  ريتصو

  :الزم است شماره مشتري فعال در بانك انتخاب شده را وارد نماييد.شماره مشتري 
 :در اين بخش شماره همراه تعريف شده در بانك براي شماره مشتري انتخابي را وارد نماييد. شماره همراه 
 متن تصوير 



 ٢شماره  ريتصو 
، درصورت مطابقت شماره همراه وارد شده با شماره همراه ثبت شده براي مشتري ورودبا وارد نمودن اطالعات و سپس انتخاب گزينه 

  توانيد به سامانه وارد شويد.شود كه با ثبت آن، ميدر سيستم بانكي ، كد يكبار مصرفي به شماره همراه شما ارسال مي
  توانيد مشاهده نموده و عمليات موردنظر خود را انتخاب نماييد:با ورود به سامانه مديريت چك، اطالعات زير را مي

 
  ٣شماره  ريتصو

 
 

 
 



  شوند:اطالعاتي كه در ورود به سامانه نمايش داده مي
 نام و نام خانوادگي مشتري 
 كد يكتاي شهاب مشتري 
 شماره مشتري 
 شمايل بانك انتخاب شده 

    اند:توانيد عمليات موردنظر خود را انتخاب نماييد كه هر يك از عمليات بصورت مجزا شرح داده شدهدر ادامه مي



  ثبت چك .٣
قانون بانك مركزي، براي اينكه بتوان چك را در سيستم بانكي به گردش درآورد، الزم است چك در سيستم بانكي ثبت شود. به طبق 

 توانيد چكهاياين منظور، الزم است اطالعات چك را بصورت زير وارد نماييد. الزم به ذكر است كه براي هر بار ثبت چك؛ تنها مي
  يد:متعلق به يك بانك را ثبت نماي

 
    ٤شماره  ريتصو

 رقمي است. ١٦شناسه صياد يكتاي چك را وارد نماييد. اين شناسه،  چك: اديشناسه ص 
 :براي ورود اطالعات اين بخش الزم است اطالعات سري و سريال چك را وارد نماييد. شماره چك 



 :در اين بخش مبلغ چك را به ريال وارد نماييد. مبلغ چك 
 :تاريخ سررسيد چك را در اين بخش از تقويم انتخاب نماييد. تاريخ سررسيد چك 
 :توضيحات چك را در اين قسمت وارد نماييد. شرح چك 
 :د اطالعاتي اختياري است.توانيد شماره شباي دريافت كننده چك را در اين بخش وارد نماييد . ورود اين مورمي شماره شباي مقصد 
 الزم است در اين بخش اطالعات امضا كنندگان چك را وارد نماييد كه اطالعات ورودي شما بر اساس نوع امضا كننده،  :امضا كنندگان

 تواند بصورت زير تغيير نمايد:مي
 كد ملي براي اشخاص حقيقي 
 شناسه ملي براي اشخاص حقوقي 
 شماره فراگير براي اتباع 
امضا كننده انتخاب شده را از  امضا كننده مورد نظر را به ليست امضا كنندگان اضافه نموده و يا با انتخاب گزينه  اب گزينه با انتخ

 ليست حذف نماييد.
 

  ٥شماره  ريتصو  
 :در اين بخش الزم است اطالعات شخص دريافت كننده چك را وارد نماييد. اين اطالعات شامل موارد اطالعاتي  دريافت كنندگان چك

 زير است:
 اطالعات نام و نام خانوادگي دريافت كننده چك را در اين قسمت وارد نماييد. :ينام و نام خانوادگ 
 نوع دريافت كننده چك خود را از ميان موارد زير انتخاب نماييد: :ييكد شناسا نوع 

o مشتري حقيقي 
o مشتري حقوقي 
o اتباع بيگانه حقوقي 
o اتباع بيگانه حقيقي 

 نده توانيد اطالعات زير را براي دريافت كنبر اساس اينكه نوع كد شناسايي را چه مقداري انتخاب نموده باشيد، مي شناسايي: كد
 چك وارد نماييد:

o يقيحق مشتري يبرا يكد مل  
o يحقوق مشتري يبرا يمل شناسه  
o بيگانه حقوقي اتباع يبرا ريفراگ شماره  
o بيگانه حقيقي اتباع يبرا ريفراگ شماره 

توانيد مي توانيد دريافت كننده را به ليست اضافه نموده و يا با انتخاب گزينه ، ميبا وارد نمودن اطالعات و سپس انتخاب گزينه 
  اطالعات دريافت كننده موردنظر خود را حذف نماييد.

 توانيد جزييات آن را مانند تصوير زير مشاهده نماييد:با افزودن اطالعات دريافت كننده مي
  



  ٦شماره  ريتصو 
توانيد اطالعات ساير چكهاي متعلق به نمايد. در ادامه مي، سيستم چك مورد نظر را به ليست چكها اضافه ميافزودنبا انتخاب گزينه  

توانيد چك مورد نظر را از فهرست حذف نماييد. جزييات هر يك از چكها را مي همين بانك را به ليست اضافه نماييد و يا با انتخاب 
  بصورت زير مشاهده نماييد:

  



  

  ٧ماره ش ريتصو 
  را انتخاب نماييد.ثبت در نهايت و پس از اضافه نموده تمامي چكها، گزينه 

توانيد جزييات چك موردنظر را دهد كه با انتخاب هريك از چكها، ميسيستم براي صحت سنجي اطالعات، مجدداً ليست چكها را نمايش مي
  بصورت زير مشاهده نماييد:

  



  ٨شماره  ريتصو 
، صالحارا انتخاب نماييد، در غيراينصورت اگر نياز به ويرايش اطالعات داريد با انتخاب گزينه تاييد درصورتيكه اطالعات مورد تاييد است، گزينه 

  ييد.توانيد اطالعات موردنظر خود را مجدداً ثبت و يا حذف نمابه صفحه قبل بازگشته و مي
  دهد:در نهايت و پس از تاييد اطالعات، سيستم اطالعات چكها را ثبت نموده و رسيدي را مطابق تصوير زير به شما نمايش مي



  تاييد چك .٤  ٩شماره  ريتصو 
انيد اطالعات توشود كه بصورت زير مي براي اينكه بتوان چكي را نقد نمود الزم است در سامانه مديريت چك، عمليات تاييد چك انجام

  چك را جهت تاييد وارد نماييد:

 
    ١٠شماره  ريتصو

 :رقمي است. ١٦شناسه صياد يكتاي چك را وارد نماييد. اين شناسه،  شناسه صياد چك 
  :در اين قسمت وضعيت چك خود را تعيين نماييد (تاييد/رد)وضعيت 
  :توانيد توضيحات الزم را در اين بخش وارد نماييد.ميتوضيحات 



توانيد چك موردنظر خود را به ليست اضافه نماييد. اطالعاتي كه در چزييات هر چك نمايش ، ميافزودندر ادامه با انتخاب گزينه 
، چك موردنظر خود را از ليست توانيد درصورت نياز به كمك گزينه شوند در تصوير زير نمايش داده شده است. همچنين ميداده مي

  حذف نماييد.



 
  ١١شماره  ريتصو

  
ز قبل ها ا، سيستم اقدام به استعالم اطالعات چكهاي ورودي نموده و درصورتيكه چكثبتپس از وارد نمودن اطالعات چكها، با انتخاب گزينه 

  دهد:اطالعات هر يك از چكها را بصورت زير نمايش ميدر سامانه مديريت چك، ثبت شده باشند، سيستم 

  ١٢شماره  ريتصو 



شين بازگشته و به صفحه پي اصالحرا انتخاب نماييد. درغيراينصورت با انتخاب گزينه تاييد درصورتيكه اطالعات چك مورد تاييد است، گزينه 
  اطالعات چك را مجددا وارد نماييد.

  دهد:ر نهايت و با تاييد اطالعات، سيستم رسيد تاييد چكها را به همراه اطالعات زير به شما نمايش ميد

    ١٣شماره  ريتصو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  



  
  انتقال چك .٥

  توانيد بصورت زير اجرا نماييد:ميدرصورتيكه نياز داريد چك خود را به شخص ديگري واگذار كنيد، فرايند انتقال چك را 

 
    ١٤شماره  ريتصو

 رقمي است. ١٦شناسه صياد يكتاي چك را وارد نماييد. اين شناسه،  چك: اديشناسه ص 



 :توانيد شماره شباي دريافت كننده چك را در اين بخش وارد نماييد . ورود اين مورد اطالعاتي اختياري است.مي شماره شباي مقصد 
 :توضيحات انتقال چك را در اين قسمت وارد نماييد. شرح انتقال چك 
 :شامل موارد اطالعاتي زير در اين بخش الزم است اطالعات شخص دريافت كننده چك را وارد نماييد. اين اطالعات  دريافت كننده چك

 است:
 اطالعات نام و نام خانوادگي دريافت كننده چك را در اين قسمت وارد نماييد. :ينام و نام خانوادگ 
 نوع دريافت كننده چك خود را از ميان موارد زير انتخاب نماييد: :ييكد شناسا نوع 

o مشتري حقيقي 
o مشتري حقوقي 
o اتباع بيگانه حقوقي 
o  حقيقياتباع بيگانه 

 نده توانيد اطالعات زير را براي دريافت كنبر اساس اينكه نوع كد شناسايي را چه مقداري انتخاب نموده باشيد، مي شناسايي: كد
 چك وارد نماييد:

o يقيحق مشتري يبرا يكد مل  
o يحقوق مشتري يبرا يمل شناسه  
o بيگانه حقوقي اتباع يبرا ريفراگ شماره  
o بيگانه حقيقي اتباع يبرا ريفراگ شماره 

توانيد مي توانيد دريافت كننده را به ليست اضافه نموده و يا با انتخاب گزينه ، ميبا وارد نمودن اطالعات و سپس انتخاب گزينه 
  اطالعات دريافت كننده موردنظر خود را حذف نماييد.

  ١٥شماره  ريتصو 
 اين اطالعات شامل موارد اطالعاتي زير است: الزم است در اين بخش اطالعات امضا كنندگان چك را وارد نماييد. :امضا كنندگان 

 اطالعات نام و نام خانوادگي امضا كننده چك را در اين قسمت وارد نماييد. :ينام و نام خانوادگ 
 رقمي يكتاست. در سيستم  ١٦هاب يك شناسه الزم است كد شهاب امضا كننده چك در اين بخش وارد شود. كد ش شهاب: كد

 شوند.بانكداري به ازاي هر شخص، تنها يك شماره شهاب تعريف شده و مشتريان در تمامي بانكها با همان شماره، شناسايي مي
 نوع امضا كننده چك خود را از ميان موارد زير انتخاب نماييد: :ييكد شناسا نوع 

o مشتري حقيقي 
o مشتري حقوقي 
o گانه حقوقياتباع بي 



o اتباع بيگانه حقيقي 
 ه توانيد اطالعات زير را براي امضا كنندبر اساس اينكه نوع كد شناسايي را چه مقداري انتخاب نموده باشيد، مي شناسايي: كد

 چك وارد نماييد:
o يقيحق مشتري يبرا يكد مل  
o يحقوق مشتري يبرا يمل شناسه  
o بيگانه حقوقي اتباع يبرا ريفراگ شماره  
o بيگانه حقيقي اتباع يبرا ريفراگ شماره 

توانيد مي توانيد امضا كننده را به ليست اضافه نموده و يا با انتخاب گزينه ، ميبا وارد نمودن اطالعات و سپس انتخاب گزينه 
  اطالعات امضا كننده موردنظر خود را حذف نماييد.

    ١٦شماره  ريتصو  
  دهد:سيستم اطالعات زير را جهت صحت سنجي به شما نمايش ميثبت، پس ازورود اطالعات و انتخاب گزينه 



    ١٧شماره  ريتصو 
  را جهت ويرايش اطالعات انتخاب نماييد. اصالحو درغيراينصورت گزينه تاييد درصورتيكه اطالعات مورد تاييد شما باشد، گزينه 

  دهد:درنهايت و با تاييد اطالعات وارد شده، سيستم رسيد انتقال چك را به همراه موارد اطالعاتي زير به شما نمايش مي



    ١٨شماره  ريتصو 
  لغو چك  .٦ 
چنانچه مشتري دارنده حساب جاري اطالعاتاشتباه در سامانه صياد ثبت نمايد مي تواند قبل از ارائه فيزيك چك به ذينفع    

ك شعبه اينترنتي/ خدمات چ"به هر يك از شعب مراجعه نمايد و نسبت به لغو چك اقدام نمايد. اين امكان در شعبه از مسير 
  فراهم شده است. "/ لغو چك

 

  ١٩شماره  ريتصو 
 


