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ماده8ـ اصطالحات مندرج در اين آييننامه ،در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
الفـبانکمرکزی :بانک مرکزی جمهوری اسالمي ايران.

بـصندوق :صندوق ضمانت سپردهها.
جـمؤسسهاعتباری :بانک يا مؤسسه اعتباری غيربانکي ،مؤسسه پسانداز و تسهيالت مسکن و شعبه بانک خارجي
که به موجب قانون يا با مجوز بانک مرکزی تأسيس شده و تحت نظارت بانک مرکزی مييباشيد .شرکت

عارنی

اعتبنر ی صندیق قکضالحسنه ,مؤسسه اعتبنری محسوب م شو د.
دـسپردهگذار :شخصي که مبادرت به توديع سپرده نزد مؤسسه اعتباری مينمايد.

ه ـشعبهبانکخارجي :واحد عملياتي از يک بانک خارجي که با مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی در ايران فعاليت
مينمايد.
و ـمؤسسهاعتباریتازهتأسیس:مؤسسه اعتباری که پس از ابالغ اين آيينناميه مجيوز تأسييس خيود را از بانيک
مرکزی دريافت ميدارد.
ز ـسقفتضمین:حداکثر ميزان ريالي سپردههای هر شخص اعم از ريالي و ارزی در هر مؤسسيه اعتبياری کيه بير
اساس بند (الف) ماده ( )5اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها و تبصره بند ياد شيده موضيو تصيويبناميه شيماره
/595505ت  23675ه مورخ  5705/5/55و اصالح بعدی ،تحت تضمين صندوق ضمانت سپردهها ميباشد.
ماده0ـ پرداخت حقعضويت برای تمامي مؤسسات اعتباری و شعب بانکهای خارجي در صندوق الزامي است.
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تبصره8ـ شعبه بانک خارجي که سپردههای آن تحت پوشش نهاد ضمانت سپردهها در کشور مبدأ ،معادل حداقل
ميزان ضمانت صندوق باشد ،ميتواند از عضويت در صندوق مستثني شود.
تبصره0ـ چنانچه حدود ضمانت سپردههای شعبه بانک خارجي توسط نهاد ضمانت سپردهها در کشور مبدأ ،کمتر از
حدود ضمانت صندوق باشد ،يا سپردههای شعبه بانک خارجي در کشور مبدأ تحت هيچ ضمانتي نباشد ،شعبه بانک
خارجي ذیربط بايد در خصوص سپردههايي که نزد شعبه آن در ايران توديع ميشود ،به عضويت صندوق درآيد.
تبصره 3ـ بانک مرکزی موظف است هنگام صدور مجوز برای فعاليت شعبه بانک خارجي موضو تبصره (،)5
تمهيدات الزم را برای ضمانت سپردههايي که نزد شعبه بانک خارجي در ايران توديع شدهاند ،توسط مقام ذیربط
در کشور مبدأ ،اتخاذ نمايد.
ماده  -3بانک مرکزی بايد قبل از موافقت با تأسيس شعبه بانک خارجي موضو تبصيره  5مياده ( )5در اييران ،در
مورد نحوه تعامل بانک خارجي يا شعبه آن با صندوق ،از جمله پرداخت حقعضيويتهيا ،زميان و شيرايط پرداخيت
سپردههای سپرده گذاران اين شعبه در مواقع لزوم ،و نحوه تصفيه بانک خارجي يا شيعبه آن بيا صيندوق ،بيا مقيام
ذیربط در کشور مبدأ به توافق برسد.
ماده7ـ صندوق از محل حقعضويتهای اوليه ،ساالنه و خاص دريافتي از مؤسسات اعتباری اداره ميشود.
ماده0ـ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به پرداخت حقعضويتهای ياد شده به صندوق ،مطابق با مفياد ايين
آييننامه ،اقدام نمايد.
تبصرهـ دريافت حقعضويتها به صورت واريز وجه آنها توسط مؤسسه اعتباری ،بيه حسياص صيندوق نيزد بانيک
مرکزی صورت ميگيرد.
ماده8ـحقعضويت پرداختي مؤسسه اعتباری در چارچوص اين آييننامه به عنوان هزينههای قابيل قبيول ماليياتي
همان سال مؤسسه اعتباری منظور ميگردد.
ماده4ـ حق عضويت اوليه مؤسسه اعتباری معادل دو درصد حداقل سرمايه اعالمي از سيوی بانيک مرکيزی بيرای
تاسيس مؤسسه اعتباری مربوط ميباشد.
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تبصره  -مبنای تسعير حق عضويت اوليه شعبه بانک خارجي ،نرخ برابری ارز ميورد نظير بيا رييال در تياريی وارييز
حقعضويت به نرخ روزانه اعالمي از سوی بانک مرکزی خواهد بود .در مواردی که مهلت پرداخت توسط شعبه بانک
خارجي رعايت نشود باالترين نرخ برابری در دوره مهلت تعيين شده و يا تاريی پرداخت ،هر کدام که بيشيتر باشيد
مبنای محاسبه قرار ميگيرد.
ماده1ـ مؤسسه اعتباری تأسيس شده قبل از تاريی ابالغ اين آييننامه ،مکلف است ظرف مدت يکصيد و بيسيت
روز پس از ابالغ اين آييننامه نسبت به واريز حقعضويت اوليه خود اقدام نمايد.
تبصره -8مؤسسه اعتباری تازه تأسيس موظف است ظرف يکصد و بيست روز پس از اخذ مجيوز فعالييت از بانيک
مرکزی نسبت به پرداخت حقعضويت اوليه خود به صندوق اقدام نمايد.
تبصره-0حقعضويت اوليه مؤسسه اعتباری که در موعد مقرر نسبت به واريز آن اقدام ننمايد به شرح زير ميباشد:
)%2A*(1+2/22B
 = Aحداقل سرمايه اعالمي از سوی بانک مرکزی برای تأسيس مؤسسه اعتباری مربوط
 = Bتفاضل تاريی واريز با مهلت مقرر حسب ماه يا کسری از ماه

ماده0ـ مؤسسه اعتباری موظف است برای هر سال ،حقعضويتي تحت عنوان حيقعضيويت سياالنه بيه صيندوق
پرداخت نمايد که به شرح زير دريافت ميگردد:
5ي برای سال اول فعاليت صندوق ،معادل بيست و پنج صدم درصد از ميانگين مانده روزانه (روزهای تقيويمي سيال)
تمامي سپردهها پس از کسر سپرده قانوني تا سقف تضمين صندوق در سال مالي گذشته.
5ي ميزان حق عضويت ساالنه برای سال دوم به بعد فعاليت صندوق ،بر مبنای درصدی از ميانگين مانده هفتگيي هير
حساص سپردهای در سال مالي گذشته تا سقف تضمين ،توسط هيأت امنای صندوق تعيين ميشود .درصد فوق از يک
درصد بيشتر و از بيست و پنج صدم درصد کمتر نخواهد بود.
تبصره8ـ صندوق موظف است هرساله تا پايان شهريور ماه نحوه محاسبه و نرخ حقعضويت ساالنه آن سال را بيه
مؤسسه اعتباری اعالم نمايد.
تبصره0ـحقعضويت ساالنه مؤسسه اعتباری تازه تأسيس ،برای سال تأسيس بايد متناسب با دوره زماني پيس از
تاريی شرو فعاليت و سپردهگيری به تشخيص بانک مرکزی تا پايان همان سال محاسبه گردد.
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تبصره3ـ مانده سپرده های ارزی با نرخ اعالمي از سوی بانک مرکزی تسعير و در محاسيبه حيقعضيويت سياالنه
مبنای عمل قرار ميگيرد.
تبصره7ـ هرگاه ميزان منابع صندوق از پنج درصد سپرده های مشمول ضمانت مؤسسات اعتباری فراتير رود ،نيرخ
حق عضويت ساالنه از حداقل تعيين شده در اين ماده با پيشنهاد بانک مرکزی و تصويب هيأت وزيران قابل کياهش
است.
تبصره0ـ کاهش حقعضويت ساالنه در مورد مؤسسه اعتباری که بر اساس اعالم بانک مرکيزی مشيمول اقيدامات
نظارتي يا انتظامي شده است ،نبايد اعمال گردد.
ماده89ـمؤسسه اعتباری موظف است حق عضويت ساالنه هر سال خود را حداکثر تا پايان شهريور ماه سال بعيد،
پرداخت نمايد.
تبصره8ـ در شرايط اضطراری و در صورت عدم تکافوی منابع صندوق برای پرداخت سيپردههيای سيپردهگيذاران،
صندوق مي تواند منابع خود را از طريق اخذ حق عضويت ساالنه از مؤسسات اعتباری ،پييش از مؤعيد مقيرر تيأمين
نمايد.
تبصره0ـنرخ حق عضويت ساالنه مؤسسه اعتباری که در موعد مقرر نسبت به واريز حيقعضيويت سياالنه اقيدام
ننمايد به شرح زير ميباشد:
)C*(1+2/22B
 = Cدرصد ثابتي که حسب مفاد بند ( )5ماده ( )0اين آييننامه توسط هيأت امنای صندوق تعيين ميشود.
 = Bتفاضل تاريی واريز با مهلت مقرر حسب ماه يا کسری از ماه

ماده11ـ مؤسسه اعتباری تازه تأسيس با منشأ نهادهای پولي که قبل از تأسيس مؤسسيه فعالييت داشيته اسيت
موظف است پس از تأييد و اعالم صحت ارزشگذاری داراييهای متناظر و انتقال قطعي آنها و سپردههای مربيوط از
نهادهای پولي مزبور به مؤسسه اعتباری موصوف توسط حسابرس مورد تأييد بانک مرکيزی ،حيقعضيويت اولييه را
مطابق ماده ( )3و حق عضويت ساالنه را به مأخذ تاريی تأسيس وفق بند ( )5ماده ( )0اين آيينناميه محاسيبه و بيه
حساص صندوق واريز نمايد.
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ماده80ـ حسابرس مستقل مؤسسه اعتباری موظف است نسبت به رسيدگي فرآيند محاسبات حقعضويت سياالنه
هر سال اقدام و موارد عدم رعايت فرآيند را در گزارش حسابرس و بازرس قيانوني درج و در گيزارش حسابرسيي
نسبت به آن اظهارنظر نموده و يک نسخه از گزارش را به صندوق ارسال نمايد.
ماده83ـمتناسب با ريسک فعاليتهای مؤسسه اعتباری ،حداکثر تا دو نوبيت در هير سيال از مؤسسيه اعتبياری
ذیربط حقعضويتي تحت عنوان حقعضويت خاص دريافت ميگردد.
تبصرهـ دريافت حق عضويت خاص بر مبنای استانداردهای تعيين شده توسط بانک مرکزی در زمينيه انيدازهگييری
ريسک و بر اساس دستورالعملي خواهد بود که به پيشنهاد بانک مرکزی به تصويب وزيران عضو شورای پول و اعتبار
ميرسد.
ماده87ـ حقعضويتهای پرداختي توسط مؤسسه اعتباری تحت هيچ شرايطي قابل برگشت نخواهد بود.
ماده80ـ چنانچه مؤسسه اعتباری از پرداخت حقعضويت خود ظرف سه ماه پس از مهلتهای مقيرر امتنيا ورزد،
صندوق موظف است مراتب را به رييسکل بانک مرکزی جهت اعميال اقيدامات نظيارتي از جمليه سيلب صيالحيت
مديران و نيز اقدامات مصرح در بند ( )55ماده ( )52قانون پولي و بانکي کشور ي مصيوص  5755يي شيامل محيدود
نمودن عمليات سپرده گيری مؤسسه اعتباری متخلف اعالم نمايد .اعمال بند مذکور منوط به اخذ مجوز الزم از شورای
پول و اعتبار خواهد بود.
ماده88ـحقعضويتهای دريافتي از مؤسسات اعتباری پس از کسر هزينههای مرتبط با اداره اميور صيندوق ،بيه
بازپرداخت سپردههای سپردهگذاران مؤسسات مذکور ورشکسته اختصاص مييابد.
ماده 84ـ صندوق مي تواند برای انجام وظايف قانوني خود نسبت به دريافت اطالعات و آمار مورد نياز از مؤسسات
اعتباری و بانک مرکزی اقدام نمايد .بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری نيز موظفند اطالعات و آمار درخواستي صندوق
را با رعايت قوانين مربوط ،در حداقل زمان ممکن ارائه نمايند.
تبصره8ـ صندوق موظف است اطالعات و آمار دريافتي موضو اين ماده را محرمانه تلقي نمايد.
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تبصره0ـ مؤسسه اعتباری موظف است با رعايت قوانين مربوط ترتيبي اتخاذ نمايد که در هر زمان ،قيادر بيه اراييه
اطالعات مربوط به سپردههای توديع شده نزد خود ،به صندوق باشد.
تبصره3ـ چنانچه مؤسسه اعتباری از ارايه آمار و اطالعات فوقاالشاره امتنا کند و يا اطالعات نادرست ارائه نمايد،
مشمول مفاد ماده ( )55اين آييننامه ميشود.
ماده81ـمؤسسه اعتباری نبايد در خصوص تضمين سپردههای خود تبليغي فراتر از محدويتهای مصيرح در ايين
آييننامه و اساسنامه صندوق ،موضو تصويبنامه شماره /595505ت23675ه مورخ  5705/5/55و اصيالحيه آن،
موضو تصويبنامه شماره /20997ت23675ه مورخ  5705/5/75انجام دهد.
ماده80ـبودجه مورد نياز جهت راهاندازی صندوق ،توسط بانک مرکزی تأمين ميشود .هزينههای مذکور ،بايد پس
از اخذ حقعضويت از مؤسسات اعتباری ،از محل منابع صندوق و به صورت توافقي با بانک مرکزی تسويه شود.
ماده09ـبانک مرکزی موظف است ظرف مدت يکماه پس از تاريی ابالغ اين آييننامه ،الزامات ميورد نيياز بيرای
عضويت و تبعيت از مقررات صندوق را به مؤسسات اعتباری به منظور درج در اساسنامه آنها ابالغ نمايد .مؤسسات
اعتباری نيز موظفند اساسنامه خود را بر اساس الزامات ابالغي توسط بانک مرکزی ،ظرف مدت دو ماه از تاريی ابالغ،
اصالح نموده و به تصويب شورای پول و اعتبار برسانند.
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