*یک نسخه روزنامه رسمي کشور جمهوری اسالمي ایران که در آن
اولین آگهی ثبت شرکت ،آخرین تغییرات و اسامي صاحبان امضاهای
مجاز چاپ شده باشد؛ به همراه تعهدنامه ای مبنی بر اطالع هرگونه
تغییر به بانک به محض بروز
* ارایه اصل و یک نسخه از تصوير كارت ملي و صفحات شناسنامه
اشخاص دارای امضاهای مجاز در انواع حساب ها
در افتتاح حساب جاري عالوه بر مدارك مربوط به امضاء داران
مجاز ،ارایه مدارك هويتي و معتبر تمامی مديران و اعضاي هيات
مديره نيز مدنظر مي باشد.
* ارایه شماره شناسه ملي و كد اقتصادي توسط اشخاص حقوقی
* اخذ تاييديه از وزارت تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی و يا اداره کل
تعاون استان بر حسب مورد در خصوص شركت هاي تعاوني
كارگري و يا غير كارگري.
* در خصوص شرکتهای خارجي که در ایران به ثبت نرسیدهاند،
افتتاح حسابجاری امكانپذير نميباشد اما شعبه و یا نمایندگی
شرکت های خارجی که در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده
است می تواند حساب جاری افتتاح نماید .
انجمنها و موسسات غير انتفاعي و هيات امناي مساجد
و مدارس
افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای انجمنها و موسسات
غير انتفاعي و هيات امناي مساجد و مدارس در صورتی که به
ثبت رسیده باشند ،به طور دقيق مانند اشخاص حقوقی است
كه بايد در آن مشخصات صاحبان امضا و نحوه برداشت قید
شود.
* ارایه اصل مدارك و تصاوير مربوط به آگهي ثبت شركت ها
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 ،اساسنامه ممهور به مهر اداره كل ثبت شرکت های استان  ،يك
نسخه از روزنامه رسمي كشور جمهوري اسالمي ايران كه در آن
آگهي ثبت شركت  ،تغييرات و اسامي صاحبان امضاء مجاز در آن
چاپ شده  ،همچنين تكميل تعهد نامه اي مبني بر اطالع هر گونه
تغيير به بانك به محض بروز.
مدارك افتتاح حساب جاري براي هيات امناي مساجد،
مدارس و انجمن ها و ...که نزد اداره ثبت شرکت ها به
ثبت نرسیده باشد به شرح ذيل است:
* ارايه اصل و تصوير احكام هياتامناي مساجد كه توسط معاونت ائمه
جماعات ،هياتامنا و خدام صادر شده باشد.
* ارايه اصل و تصوير شناسنامه و كارتملي هر يك از اعضاي هياتامنا
و امام جماعت
* معرفي امام جماعات به عنوان مدير مسجد با امضاي ثابت و دو نفر
از هياتامنا به عنوان امضاي متغير
* مهر هيات امنا ،جزيي از نمونه امضاي صاحب حساب ميباشد.
*برای برداشت از حساب ضمن امضاء ثابت امام جماعت و یکی از دو نفر امنا  ،ضروری
است چک به مهر متحد الشکل ( ارایه شده از طرف امور مساجد ) ممهور باشد.
* ارايه اقرارنامه توسط افتتاح كنندگان حساب به اين مضمون كه تعهد
نمایند موجودي حساب از اموال شخصي ايشان نبوده و متعلق به هيات
امنا ميباشد.
نكته :ارائه شماره شناسه ملي توسط انجمن ها ،موسسات غير انتفاعي
و هيات امناي مساجد ضروري است.
نكته :دريافت شماره شناسه ملي از سايت www. ilenc.ir
امكان پذير است.
* در خصوص افتتاح حساب براي هيات امناي مدارس نيز همانند موارد
فوق الذكر و ارائه معرفي نامه از مبادي ذيربط
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زمستـــــان 1396

اداره کل روابط عمومی

@bankmaskan

www.bank-maskan.ir

مرکز ارتباط با مشتريان 021-61088 :
روابـطعموميبانکمسـکن
خيابان ولیعصر -باالتر از میدان ونک
خیابان عطار -ستاد مرکزی بانک مسکن
صندوق پستي1994763811:

توجه :شرايط و ضوابط مطرح شــده در اين بروشور
تابع شــرايط اعالم شــده از ســوي بانــک مرکزي
جمهوري اســامي در زمان افتتاح حساب ميباشد،
لذا در صــورت تغيير ضوابــط و قوانيــن ،مفاد آن
تعهدي بــراي بانک مســکن ايجــاد نخواهد کرد.
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مدارك مورد نياز
براي افتتاح حساب

مدارك مورد نياز
براي افتتاح حساب

مشتريان گرامی ،شما ميتوانيد با افتتاح انواع حسا بها در بانك
مسكن از خدمات و تسهيالت اين بانك بهر همند شويد.
در اين بروشور ،مدارك الزم براي افتتاح انواع حسا بها از جمله
حساب قرضالحسنه پسانداز و جاري و انواع سپرد ههاي سرمایه
گذاری از جمله كوتا همدت ،بلندمدت ،حساب صندوق پسانداز
مسكن ،پس انداز مسکن جوانان و  ...ارايه شده است.
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* در خصوص حساب هایی که توسط ولی یا قیم افتـتاح می گردند،
پس از رسیدن صغیر به سن  18سال تمام و یا ارائه حکم رشد
از محاکم صالحه  ،حق استفاده از حساب با خود او خواهد بود .
همچنین درخصوص حساب هایی که توسط مادر یا اشخاص ثالث
غیر از ولی و قیم افتتاح می گردند ،صغیر می تواند پس از رسیدن
به سن تعیین شده از حساب برداشت و یا از مزایای حساب استفاده
نمایند.
* درصورت فوت صاحب حساب ،موجودي حساب در قبال
ارائه گواهي حصر وراثت و واريز ماليات بر ارث طي تشريفات
قانوني به وراث قانوني او پرداخت خواهد شد.
* چنانچه كارت يا دفترچه حساب مشتري يا مهر اشخاص
بيسواد مفقود شود دارنده حساب مكلف است فور اً موضوع
را به صورت كتبي به شعبه افتتاح كننده حساب اطالع دهد
و درصورت عدم اطالع ،مسووليت هر گونه سوء استفاده از
حساب به عهده دارنده حساب خواهد بود.
* برداشت از حســاب توسط صاحب حساب يا افتتاح كننده
حساب (درصورت وجود اختیار برداشت) و يا نمــاينده قانوني
او با ارائه دفترچه يا كارت حساب صورت خواهد گرفت.
* هرگاه نشاني مشتــري كه هنگام افتتاح حساب تعيين شده
تغيير يابد بايد فور اً نشاني جديد به شعبه مـــربوط اطالع
داده شود.

شرايط عمومي افتتاح انواع حساب
شرايط عمومي افتتاح انواع حساب به شرح ذيل مي باشد:
* هر شخصي كه به سن  18سال تمام رسيده و يا حكم رشد او از
دادگاه صالحه صادر شده باشد مي تواند به نام خود يا كساني كه
تحت واليت و يا قيمومت او باشند -به غير از حساب هاي جاري-
نسبت به افتتاح حساب اقدام نمايد.
مادر می تواند به نام فرزند صغیر خود حساب قرض الحسنه پس
انداز افتتاح نماید ،حق برداشت از حساب تا رسیدن به سن 18
سالگی فقط با مادر است.
اطفال می توانند در سن  12سالگی به نام خود حساب قرض الحسنه
پس انداز افتتاح کنند و در سن  15سالگی ازحساب برداشت نمایند.
* افتتاح حساب هاي سرمايه گذاري براي اطفال توسط مادر يا
اشخاص غير از ولي و قيم امكان پذير است.
تبصره  :افتتاح انواع حساب های پس انداز مسکن (صندوق پس
اندازمسکن  ،صندوق پس انداز مسکن یکم ،پس انداز جوانان و )...
برای اطفال صرفا توسط مادر امکان پذیر است.
* افتتاح حساب مستلزم قبول شرايط هر حساب با امضای تمامي
اوراق مربوط و كارت نمونه امضا مي باشد.
* افراد بي سواد با معرفي فرد معتمد و ارائه مهر اسم جهت ممهور
نمودن تمامي فرم ها ،مدارك و قرارداد افتتاح حساب و نيز ارائه
يك قطعه عكس به منظور الصاق به فرم اطالعات مشتري قادر به
افتتاح حساب ميباشند.
* افراد بی سواد در صورتی که متقاضی اخذ دفترچه حساب باشند
الزم است دو قطعه عکس به بانک ارائه نمایند.
* نابینایان محترم  ،هیچگونه محدودیتی در افتتاح انواع حساب ها
به غیر از حساب قرض الحسنه جاری با دستــــه چک ندارند و
می توانند بدون معرفی امین نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند.

مدارك الزم براي افتتاح انواع حساب ها
اشخاص حقيقي

نكته :افتتاح حساب جاري براي محجوران ،صغار و غايبان
مفقوداالثر امكانپذير نمي باشد.
نكته :پزشكان ،مهندسان ،وكال ،سردفترداران و كارشناسان رسمي
دادگستري به ترتيب ميتوانند با اخذ تائيديه از سازمان نظام پزشكي،
سازمان نظام مهندسي  ،كانون وكال و دادگستري بدون داشتن معرف
اقدام به افتتاح حساب جاري نمايند.
* مدارک مورد نیاز اتباع خارجي برای افتتاح حساب ،پروانه اقامت
معتبر  ،گذرنامه معتبر مشمول قانون لغو روادید ،دفترچه پناهندگی،کارت
هویت ،كارت اقامت موقت (آمایش)میباشد که هریک به تنهایی اسناد
معتبر اقامتی محسوب میشوند.
* در صورتی که افتتاحكننده حساب جاري از اتباع خارجی باشد ،ارايه
گذرنامه معتبر و اجازه اقامت دايم و یا اجازه اشتغال صادره از وزارت
تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی ضروري مي باشد.
*در صورتي كه وكيل قصد افتتاح حساب برای موکل خود را داشته
باشد ،ارايه اصل و تصوير كارت ملي و شناسنامه و وكالت نامه معتبر
وي نيز الزامي است.
اشخاص حقوقی
* ارایه اصل و تصویر اساسنامه و یا شرکت نامه شخص حقوقی
ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکت های استان مربوط

* اصل و تصوير (كپي) كارت ملي متقاضی افتتاح حساب و ظهر آن
* اصل و تصوير صفحات شناسنامه متقاضی افتتاح حساب
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توجه :براي افتتاح حساب قرضالحسنه جاري عالوه بر مدارك
ذكر شده ارايه مدارك ذيل نيز الزامي مي باشد:
الف) اصل و تصوير كارت ملي و صفحات شناسنامه معرف
ب) ارايه مدارك شغلي یا سکونت و یا هر مدرک دیگری که موید
نیاز و قصد مشتری به استفاده از حساب جاری باشد.
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