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پست بانبک استبرداد اصل سسبرده را تعهد می نماید و وجبوه سسرده سرمایه گ اری را با ببق توكیل به غیر ولو كرارا و در صورت فبوت سسرده گ ار  /سسرده گ ارا به وصایت از قر .سسرده گ ار  /سسرده گ ارا
قبق قانو عملیات بانکی بدو ربا به قور مشاع به كار گرفته و منافر باصله را پس از كسر بق الوكاله و بق الوصایه و با داشتن بق م ا لاه قبق كیین نامه و مقررات مربوط به تناسب مبل و مدت به نینفر سسرده ها
یا قائم مقام قانونی ایشا پرداخت می نماید.
سهم سود سسرده های سرمایه گ اری بلندمدت و كوتاه مدت ویهه بر اساس ضوابط و م وبات شورای پول و اعتبار در هر سال به قور علی الاساب مااسبه و ماهیانه پرداخت خواهد شد و تسویه بساب نهایی در هنگام
ابطال پس از سررسید با دارنده سسرده به عمل خواهد كمد.
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سود سسرده های بلند مدت /كوتاه مدت ویهه در پایا هر ماه و به صورت علی الاساب مااسبه و به بسابی كه سسرده گ ار معرفی نموده است واریب می گردد.
نرخ سود علی الاساب سسرده بر اساس م وبات شورای پول و اعتبار در هر سال خواهد بود.
انواع سسرده ها در سررسید  ،م تناوباً برای دوره های بعبدی  ،به مبدت قبلی و با مشت ات موجبود در چارچوب ضوابط و مقررات بانک  ،تمبدید می گردد مگر كنکه نینفر كتباً دستور دیگری داده باشد  .بدیهی است
سسرده های سرمایه گ اری بلندمدت و كوتاه مدت ویهه از تاریخ تمدید مشمول شرایط جدید خواهند بود.
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تب ره  :به ك دسته از سسرده هایی كه بانک مجاز به تمدید كنها نباشد از تاریخ انقضاء سررسید سودی تعلق نتواهد گرفت.
بانک پرداخت اصل سسرده های سرمایه گ اری بلندمدت و كوتاه مدت ویهه را تعهد می نماید.
-6
بداقل مبل انواع سسرده های سرمایه گ اری بلندمدت و كوتاه مدت وی هه هنگام افتتاس و همچنین مالك مااسبه و پرداخت سهم منافر متعلقه به كنها تابر ضوابط مربوقه می باشد.
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چنانچه سسرده گ ار درخواست انتقال سسرده سرمایه گ اری خود به غیر را بنماید پس از انتقال  ،هیچگونه بقی نسبت به اصل و منافر سسرده مورد انتقال نداشته و مسئولیت بروز هرگونه اشکالی نسبت به انتقال سسرده ،
به عهده انتقال دهنده خواهد بود و در این صورت انتقال گیرنده با پ یرش انتقال سسرده  ،كلیه شرایط عمومی سسرده های سرمایه گ اری را قبول می نماید .ضمناً انتقال سسرده های سرمایه گ اری بلند مدت فقط به پدر،
مادر  ،همسر و فرزندا سسرده گ ار بالمانر می باشد .
در صورتی كه سسرده سرمایه گ اری بلند مدت  /كوتاه مدت ویهه قبل از پایا ماه اول برداشت گردد سودی به ك تعلق نمی گیرد .
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چنانچه تمامی یا بتشی از سسرده سرمایه گ اری بلند مدت /كوتاه مدت ویهه زودتر از موعد مقرر از سوی سسرده گ ار م طالبه شود ،نرخ سود علی الاساب پرداختی به مشتری مطابق ضوابط و مقررات مربوقه خواهد بود و
مابقی سسرده در صورت وجود ،مشمول پرداخت سود تا پایا سر رسید خواهد بود.
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صابب بساب پ یرفت كلیه امبور مرتبط با بساب هبای خود را نبد پست بانک تا زمبا بیات شت ا به قید م باشرت انجام دهبد و بانک نیب در پ یرش وكالت صابب بساب جهت انجام امور بانکی به سایر اشتاص
متتار است و در هر بال بانک در این خ وص مسئولیتی نتواهد داشت
مسئولیت هرگونه جعل و یا سوء استفاده از برگ این سسرده به هر شکل و صورت به عهده صابب سسرده می باشد.
صابب بسا ب ضمن عقد خارج الزم و به قور غیرقابل برگشت به بانک اختیار داد كه اگر بانک تات هر عنوا اشتباها و یا من غیر بق وجوه یا ارقامی اضافه به بساب مشتری منظور و یا در مااسبه هر نوع اشتباهی
نماید  ،مجاز است راسا و بدو انجام هر گونه تشریفات اداری و قضایی نسبت به رف ر اشتباه و برگشت از بساب وی اقدام نماید و چنانچه مشتری وجوه را قبال برداشت نموده باشد  ،بدینوسیله تعهد نمود كه ظر .مدت 1
روز كاری پس از اخطار كتبی بانک  ،نسبت به استرداد وجه اقدام نماید  .در غیر این ورت عالوه بر استرداد اصل وجوه استفاده  ،وجه التبامی معاد ل باالترین نرخ سود تسهیالت اعطایی در بتش خدمات بعالوه شش
درصد از تاریخ برداشت به بانک پرداخت نماید .تشتیص بانک در مورد وقوع اشتباه یا پرداخت بدو بق و لبوم برگشت از بساب معتبر بوده و صابب بساب بق هر گونه اعتراضی را در این خ وص از خود سلب نمود.
بانک برای دریافت هر گونه كارمبد و یا وصول هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم یا غیرمستقیم از موجودی هر یک از بسابها ریالی و ارزی سسرده ها  ،اموال و اسناد متعلق به كنا نبد هریک از شعب و وابدهای
بانک و یا سایر موسسات اعتباری تمامی بانکهای دولتی و غیردولتی و سایر موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مركبی ج.ا.ا راسا و بدو نی از به بکم قضائی یا اجرائی برداشت نموده و به بساب بدهی مربوقه منظور
نماید.سسرده گ ار در صورت اقدام بانک به شرس یاد شده بق هرگونه اعتراض و قرس دعوی را از خود سلب نمودند.
در صورت مفقودی  /سرقت گواهی سسرده سرمایه گ اری بلندمدت  /كوتاه مدت ویهه نینفر موظف است بالفاصله مراتب را كتبا به بانک اقالع د هد.دراین صورت با اخ تعهد از نامبرده  /نامبرگا مطابق فرم بانک در
خ وص جبرا خسارت ابتمالی  ،المثنی صادر شده و یا وجه سسرده بنا به تمایل سسرده گ ار/گ ارا با رعایت ضوابط بانک به بساب /صاببا بساب سسرده پرداخت می گردد و چنانچه هرگونه جعل و سوء استفاده
ابتمالی نسبت به مانده بساب به هر شکل و صورت قبل از اعالم مفقودی  /سرقت صورت پ یرفته باشد هیچ گو نه مسئولیتی متوجه بانک نتواهد بود .نینفر تعهد می نماید به ماض پیدا شد گواهی سسرده  ،ك را به
بانک تسلیم كند.
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در مواردی كه بنا به عللی از قبیل خرابی تجهیبات كامسیوتری  ،سیستم پردازش داده ها  ،اختالل یا قطر خطوط ارتباقی  ،رویدادهای اجتناب ناپ یر و  ...بانک قادر به ارائه خدمات بانکی نباشد مسئولیتی متوجه بانک
نتواهد بود.
با توجه به اینکه تلفن پیامک ،پست الکترونیک و نشانی معرفی شده به عنوا ابباری جهت اقالع رسانی و انجام خدمات مربوقه در سیستم ت عریف می گردد  ،ل ا صابب  /صاببا بساب می بایست به ماض تغییر،
سرقت  ،مفقودی یا مسدود شد ك ها مراتب را به یکی از شعب بانک اعالم نماید .در غیر این صورت مسئولیت ناشی از هر گونه اقالع رسانی و سو ء استفاده از بساب های شتص اعم از مالی یا اقالعاتی به عهده وی
بوده و هیچ مسئولیتی متوجه بانک نتواهد بود.
موجودی سسرده مشترك به نسب ت سهمی كه موقر افتتاس سسرده از قر .صاببا سسرده تعیین می شود بالسویه یا به سهم نامساوی متعلق به صاببا سسرده خواهد بود و چنانچه در فرم افتتاس سسرده  ،سهم از قر.
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مشتری تعیین نگردد ،بانک سهم هر یک از صاببا سسرده از موجودی را مساوی تلقی و بر این اساس پرداخت می نماید.
بق برداشت از بساب های مشترك متفقا خواهد بود مگر اینکه صاببا سسرده ناوه برداشت را به ناو دیگری در فرم افتتاس بساب مشتص نمایند.
هرگاه هر یک ازشركای سسرده مشترك درخواست عدم پرداخت وجه از سسرده را از بانک بنماید ،نظر به اینکه موقر افتتاس/تمدید سس رده با وجود و ب ول وبدت و اتفاق نظر بین صاببا سسرده به فرد یا افرادی اجازه
برداشت از سسرده را داده اند درخواست بعدی یعنی عدم پرداخت وجه از سسرده مشترك عدول از مجوز تلقی گردیده و بانک تا رفر اختال .و د رخواست كتبی ثانوی  ،از پرداخت وجه به فرد یا افرادی كه بق برداشت از
سسرده را داشتند به مسئولیت درخواست كننده خودداری خواهد نمود.
چنانچه سسرده مشترك متعلق به دو نفر باشد  ،در صورت وقوع فوت  ،بجر ،ورشکستگی یکی از قرفین و اقالع كتبی به شعبه بازكننده سسرده و همچنین در صورت بازداشت تمام سهم یکی و وصول بازداشت نامه به
شعبه بازكننده سسرده از جانب مرجعی كه قانونا بق برداشت اموال اشتاص را دارد ،سسرده ازبالت اشتراك خارج می شود و مانده سسرده به ن سبت سهم هر یک  ،به بساب های داخلی بانک  ،منتقل و سسرده بسته می
شود و مراتب كتبا از قر .بانک به شریک دیگراقالع داده خواهد شد .بر اساس كخرین نشانی موجود هرگاه سسرده مشترك متعلق به بیش از دو نفر باشد در صورت وقوع باالت فوق یعنی فوت ،بجر،ورشکستگی،
بازداشت یا خروج یک یا چند شریک ،مادام كه تعداد شركای باقیمانده سسرده كمتر از دو نفر نباشد ،بقای سسرده به صورت مشترك منوط به موافقت كلیه شر كای سسرده می باشد.چنانچه باالت فوق در مورد دارنده یا
دارندگا بق برداشت از سسرده رخ دهد ،بقیه شركاء بایستی با توافق یکدیگر دارندگا بق برداشت از سسرده را كتبا به بانک اقالع دهند.
مبنای مااسبه سهم صاببا سسرده مشترك از موجودی بساب  ،تاریخ فوت یا بجریا ورشکس تگی خواهد بود .لیکن اگر فوت یا ورشکستگی كتبا به بانک اعالم نشده باشد و بانک پرداختی نماید هیچگونه مسئولیتی
متوجه بانک نتواهد بود.
در صورت عدم گردش مالی بساب و یا عدم تعیین تکلیف توسط مشتری بانک مجاز است بر اساس ضوایط و مقررات ابالغی نسبت به تعیین تکلیف بساب و مانده بساب اقدام نماید.
بانک برای وصول هر نوع مطالبات مستقیم و غیر مستقیم و خسارات ناشی از معامالت مبتنی بر عقود اسالمی اعم از اینکه صابب بساب خود بد هکار بوده و یا ضمانت شتص ثالث را در اسناد تجاری و یا عقود و
قراردادها یا هر نوع اسناد تعهدكور دیگر نمود ه باشد بق دارد با رعایت مقررات قانونی اسناد و اوراق بهادار اعم از موجودیهای ارزی و ریالی و سسرده سرمایه گ اری بلند مدت ولو سررسید ك نرسیده باشد وسسرده كوتاه
مدت و پس انداز قر ض الاسنه و بساب جاری و غیره و هر نوع مال و قلب نبد خود یا سایر شعب بانک تات هر ع نوا كه باشد بدو هیچگونه تشریفاتی رأساً پایاپای و برداشت نماید و بنابه نظر و تشتیص خود بابت
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هر قلب و خسارتی كه بتواهد ماسوب دارد و در صورت عدم تکافو بقیه قلب خود را از وی مطالبه و دریافت دارد و مشتری بق هرگونه اعتراض را تات هر عنوا كه باشد از خود سلب مینماید.
در راستای اجرای قانو مبارزه با پولشوئی م وب  3186/33/2و قانو مبارزه با تأمین مالی تروریسم م وب  3194/33/31مجلس شورای اسالمی و كئین نامه و دستورالعملهای اجرایی ك  ،بدینوسیله متعهد و ملتبم می
شوم ضمن رعایت مواد قانو یاد شده و مقررات مربوقه از هرگون ه اقدامی كه منجر به پولشوئی و تأمین مالی تروریسم گردد خودداری نموده و عواقب و تبعات ناشی از عدم رعایت قانو و مقررات مببور را می پ یرم /می
پ یریم  .همچنین اعالم می نمایم /می نماییم  ،اقالعات ارایه شده براساس كخرین تغییرات بوده و متعهد و ملتبم می شوم /می ش ویم  ،هرگونه تغییر در اسناد هویتی /ثبتی از قبیل نشانی پستی و سایر تغییرات را در
كوتاهترین زما ممکن به مراجر قانونی نیربط از قبیل سازما ثبت ابوال /اسناد و امالك كشور و  ...اقالع داده و مستندات تغییرات مورد نظر را به پست بانک ارائه نمایم /نماییم.
مهرو ا مضاء شعبه...............................:

شرایط فوق ال كر با دقت خوانده شده و مورد قبول واقر گردید.
تاریخ ............................................:
نام و امضاء مشتری یا مشتریا :

