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ـ  در اخت  يکيون الکتر   درگاه يبه منظور کاربر  مجازي   که بانک    يامکانات: ابزار -٥-١ ار مـشتري   ي

 . رديق آن صورت پذياز طروارائه خدمات بانکي  ي مشترييدهد تا شناسا يقرار م

کارگيري آن در قالب اعطاي اعتبار و         دريافت هر گونه سپرده از عموم و به        :بانکي عمليات -٦-١

ر قوانين  عمليات بانکي بدون ربا و ساي     پولي وبانکي کشور، قانون     ن  و در چارچوب قان   تسهيالت

 .و مقررات مربوط
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شـامل  که   يکننده و سامانه بانک مجاز      تبادل اطالعات ميان درخواست    فرآيند   :تراکنش -٨-١

 .است يش آن و اخذ پاسخ مقتضارسال پيام، پرداز
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 .نمايد صادر مي
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پـس از    كـه     اسـت  يمجـاز بانـك    اسيستبانك مركزي با    کتبي   موافقت :مجوز اوليه  -١٠-١

صرفاً در شوراي پول و اعتبار و        يمجازبانک   تأسيستصويب اساسنامه پيشنهادي متقاضيان     

سـسان و   ؤ سـرمايه م   تـأمين   مربـوط بـه    مقـدمات انجـام   تشکيل پرونـده ثبتـي و       به منظور   

 .شود نويسي سهام صادر مي پذيره

مرجـع ثبـت    ي در   جـاز  م   بانـک  ثبـت بـا   بانک مرکـزي    نهايي   موافقت   :تأسيسمجوز   -١١-١

 نزد  ي تاسيس بانک مجاز   ي برا است که پس از توديع صد در صد سرمايه مورد نياز           ها  شرکت

 .شود  صادر مي،بانک مرکزي

 .يمجازبراي شروع فعاليت بانك بانک مرکزي نامه   اجازه:مجوز فعاليت -١٢-١

 :کليات - بخش دوم

بانـک مرکـزي    از  مجـوز    و اخـذ     نامـه  آئـين فاد ايـن     رعايت م  صرفاً با  يمجاز بانک   تأسيس -٢ماده

 .پذير است امکان

با سهام با    يا تعاوني سهامي عام   به صورت شرکت سهامي عام      صرفا   يمجاز بانک   تأسيس -٣ماده

 َ.ممکن خواهد بودنام 

 در سرمايه بانـک مجـازی       مشارکت اشخاص حقيقی و حقوقی خارجی      ميزان مجموعحداکثر -٤ماده  

  . درصد باشد٤٠ از نمی تواند بيش

يـا  و  سـهامداران    ،سسينؤم منابع مالي    تأمين براي   ابزاريصرفا   نبايد   يمجاز بانک   تأسيس -٥ماده

 .هاي خاص باشد اشخاص و گروه

 و تكميل سـرمايه بانـك       تأمين بايد توانايي الزم براي      يمجازبانك   سهامداران موسسين و     -٦ماده

 .تمالي را داشته باشنداح درصورت عدم كفايت سرمايه و يا زيان

 و بـه ثبـت رسـانيدن بانـك     تأسيسسسين نسبت به كليه اعمال و اقداماتي كه به منظور         ؤم -٧ماده

 . مسئوليت تضامني دارند، انجام مي دهنديمجاز

و با در نظـر گـرفتن شـرايط متقاضـيان،           با توجه به سياستهاي پولي واعتباري       بانک مرکزي    -٨ماده

 .ام خواهد کردنسبت به صدور مجوز اقد

 :سرمايه مورد نياز - ومسبخش 

 .باشد ي ميليارد ريال مزارهچهار مبلغ يمجاز بانک تأسيسسرمايه مورد نياز براي حداقل  -٩ماده



٣ 
 

، بنا به پيشنهاد بانک مرکزي و تـصويب         يمجاز بانک   تأسيسرد نياز براي    حداقل سرمايه مو   - تبصره

 .تواند تغيير يابد شوراي پول و اعتبار مي

سـسين تعهـد شـده و       ؤمتوسـط    بايد تمامـاً     يمجاز بانك   تأسيس براي   مورد نياز سرمايه   -١٠ماده

 .باشدصددرصد مبلغ آن قبل از صدور مجوز تأسيس پرداخت شده 

 پول  ي و تصويب در شورا    يييد بانک مرکز  أ منوط به ت   يهرگونه تغيير در سرمايه بانک مجاز      -١١ماده

 .واعتبار است

 :تأسيسط متقاضيان شراي - چهارمبخش 

ـ  و بايد از حسن شهرت برخوردار       يمجاز بانك   تأسيسمتقاضيان   -١٢ماده د سـابقه محكوميـت      فاق

 .دننداشته باش يغيرجار بانکي کشور از آنها مطالبات شبکهبوده و ثر ؤكيفري م

يـك نـسخه از      اشخاص حقوقي باشند، مكلفنـد       يمجاز بانک   تأسيسكه متقاضيان    در صورتي  -١٣ماده

اي مـشتمل بـر اسـامي     ي اظهارنامه در سه سال گذشته به ضميمه را  خود  شده   اسنامه و صورتهاي مالي حسابرسي    اس

و ساير اطالعات ضـروري را جهـت بررسـي بـه بانـك                 درصد، ١٠، بيش از    اعضاي هيات مديره و سهامداران عمده     

 .مركزي ارائه دهند

هـا طبـق اسـتانداردهاي      مواردي كه تهيه آن در حسابرسي شدههاي مالي تلفيقي  ارائه صورت -تبصره

 . الزم تشخيص داده شده باشد، ضروري است،حسابداري

 سهامدار  يمجاز بانکوانند در   ت يور نم  کش ي قانون محاسبات عموم   ٥ ماده   اشخاص موضوع  -١٤ماده

 .باشند

  طور مـستقيم يـا غيرمـستقيم بـراي هـر شـركت              به يمجازبانک  سقف مجاز تملك سهام      -١٥ماده

و براي اشـخاص حقيقـي و         درصد     غيردولتي ده    و نهاد عمومي     مؤسسهعام يا هر        عام يا تعاوني سهامي      سهامي

هاي مجاز در ايـن مـاده توسـط هـر يـك از                 معامالت بيش از سقف    .باشد  ميساير اشخاص حقوقي پنج درصد      

نيز مشمول اين حكـم اسـت و        افزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث        . األثر است   اشخاص مذكور باطل و ملغي    

ها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثـت                   وراث و يا اولياء قانوني آن     

هاي مجاز اين  ماه به سقف افزايـش قهري سـقف مجاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف مدت سه. خواهند بود

 .ماده كاهش يابد
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هـا شـامل همـسر، فرزنـدان و           خـانواده آن   ي و اعضا  يمجاز  بانکامدار   اشخاص حقيقي سه   -تبصره

 تا سقفي مجاز هستند سهام داشته باشند كـه نتواننـد مـشتركاً               همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً       

 . تعيين كنندآن بانکبيش از يك عضو هيأت مديره را در 

 

 :اساسنامه و برنامه عملياتي - پنجمبخش 

 يمجاز  بانکنمونه  ر اساسنامه   الرعايه د    بايد در چارچوب نکات الزم     يمجاز  اساسنامه بانک  -١٦هماد

 . تنظيم شوده توسط بانک مرکزي تدوين و ابالغ خواهد شد،ک

صورت شفاف جهت بررسی بـه        بانک مجازي بايد برنامه عملياتي خود را شامل موارد زير به           -١٧ماده

 :بانک مرکزی ارائه نمايد

  کسب و کار در بانکداري بدون شعبه؛برنامه توضيح کامل -١-١٧

  نحوه احراز هويت و شناسايي مشتريان؛ -٢-١٧

  برنامه بانک در زمينه مديريت بحران؛-٣-١٧

   برنامه حفاظت از تجهيزات و اطالعات؛-٤-١٧

 ت شرکتی و ارتباطات سازمانیي مدل حاکم-٥-١٧

 حفاظت از تجهيزات و اطالعات،    : هاي  برنامه برنامه تداوم فعاليت مشتمل بر     -٦-١٧

 نحوه بازيابي موارد آسيب ديده؛مقابله با بحران و 

مـشتمل بـر   هـاي امنيـت       برنامـه  و اطالعـات امنيـت   مديريت  سامانه های     -٧-١٧

  وکالهبرداري و حفاظت اطالعات؛سواستفاده, اي جلوگيري از نفوذه برنامه

 ؛پشتيبانمرکز داده و   پايگاههايمديريتهاي مربوط به  برنامه  -٨-١٧

 عمليـاتي شـامل     هـای    بويژه ريـسک   ها ريسکانواع  مديريت  جامع   برنامه    -٩-١٧

، ريسک  ريسک انساني، ريسک وقايع طبيعي و محيطي و ريسک فن آوري اطالعات           

 ؛حقوقیشهرت و 

 های بانکداری الکترونيک طرح معماری سامانه -١٠-١٧

 بانک مرکزی ساير موارد به تشخيص -١١-١٧
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اقتصادی، فنی بوده، قابليـت اجرايـي داشـته       دارای توجيه   بايد يمجازبانک  برنامه عملياتي    -١٨ماده

 مخـاطرات فـرارو،   بيني شده براي مقابله بـا انـواع          ها و تمهيدات پيش    مشتمل بر حوزه فعاليت، سياست    باشد و   

هاي مـالي پـيش بينـي شـده      صورت و ي احتماليها  زيانتأمينسازماني، نحوه    و فني، انساني، مديريتي  ساختار  

 .باشدبراي حداقل سه سال اوليه فعاليت 

ـ  و بانک مرکـزي  ييد  أبه ت  بايد و تغييرات بعدي آن    يمجازبانک  اساسنامه   -١٩ماده  شـوراي   صويب ت

 . برسدبانک مرکزيييد أبايد به ت يمجازو برنامه عملياتي بانک پول و اعتبار 

 : حسابرس و مقام مديرعامل ، قائم مديرعاملت عامل،أ هي،يره ت مدأعضاي هيا - ششمبخش 

هيـأت  اکثريـت اعـضای      و   هيأت عامـل   اکثريت اعضای  و   هيأت مديره مدير عامل و رئيس      -٢٠ماده

 .بانک مجازی بايد از اتباع ايران باشندمديره 

، بايـد از    يجـاز ممديرعامل و قائم مقام مديرعامل بانـک        ت عامل،   أهي  ت مديره، أاعضاي هي  -٢١ماده

 :شرايط ذيل برخوردار باشند

  جمهوري اسالمي ايران؛التزام عملی به قانون اساسی -١-٢١

 هاي مرتبط؛  در رشتهحداقل دانشنامه کارشناسي -٢-٢١

 داري؛ حسن شهرت و امانت -٣-٢١

 توانايي الزم براي انجام کار؛ -٤-٢١

 ؛انون پولي و بانکي کشور ق٣٥ ماده “الف” پيشينه طبق مفاد بند  عدم سوء -٥-٢١

 ؛ بانکيامور درکاري  تجربه سال ٥  حداقل-٦-٢١

 ؛ بانکي کشورشبکهبه  يبدهي غيرجار نداشتن -٧-٢١

 يـا ز اعضاي هيأت مديره بانک مجازي بايد داراي دانـشنامه کارشناسـي ارشـد               ک سوم ا  ي -١تبصره 

ا حداقل پنج سال سـابقه کـار   يعات و ارتباطات و  اطالي فن آورالکترونيک، هاي مرتبط با باالتر  در يکي از رشته     

  . باشندها مرتبط با بانک اطالعات و ارتباطات ي فن آوريدر واحد ها

  بانکی نظامتر در      سال يا بيش   ١٠سابقه کار حداقل دو سوم اعضای هيات مديره بايد دارای          -٢تبصره  

    .باشند

 . مرکزي استبانک شرايط فوق،برخورداري از مرجع تشخيص  -٣تبصره

 و  يمجـاز    مقام مديرعامل بانک    مديرعامل و قائم  ت عامل،   أهيت مديره،   أاعضاي هي انتصاب   -٢٢ماده

 .باشد ييد صالحيت اشخاص مذکور توسط بانک مرکزي ميأها، منوط به ت تمديد دوره مسئوليت آن
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دسـتورالعمل  ايـن    ٢١در صورت رد صالحيت و يا سلب شرايط از اشخاص مندرج در ماده               -٢٣ماده

مطابق مفاد قانون تجارت و      روز با رعايت     ٦٠ موظف است حداکثر ظرف مدت       يمجازتوسط بانک مرکزي، بانک     

بـه بانـک مرکـزی جهـت بررسـی         فـرد ديگـري     معرفی  ، نسبت به    ٢٢  و ٢١وادمذکور در م  ترتيبات  با شرايط و    

 .اقدام نمايدصالحيت وی 

در نبايـد   يمجـاز   بانکت عامل أ و هيت مديرهأاعضاي هي  وعامل  مقام مدير   عامل، قائم   مدير -٢٤ماده

  ديگري داراي سمت بوده يا سهامي بيش از آنچه بانک مرکـزي تعيـين             غيربانکي   اعتباري   مؤسسهبانک يا   هيچ  

 .کند، داشته باشند مي

 .انتخاب شود بانک مرکزي  مورد تأييدحسابرسان بايد از ميان يمجازحسابرس بانك  -٢٥ماده

 : فرآيند صدور مجوز- مبخش هفت

 : موافقت اصولي-الف

 مكلفند تقاضاي مکتوب خـود      موافقت اصولي  براي دريافت    يمجاز  بانك تأسيسمتقاضيان   -٢٦ماده

ـ        تأميننويس اساسنامه، برنامه عملياتي، نحوه        پيشرا به همراه     ، سـس ؤت م أ سـرمايه، مشخـصات اعـضاي هي

به بانـک   خواهد گرديد،و اعالم ه توسط بانک مرکزي تعيين  و ساير مدارك الزم ك    مشخصات مديران پيشنهادي  

 .مرکزي ارايه دهند

ييـد  أتاحـراز صـالحيت متقاضـيان و        الزم و   بانك مركزي پــس از دريافت كليــه مدارك         -٢٧ماده

 .نمايد  اقدام ميموافقت اصولينسبت به صدور  ،يمجازاساسنامه بانک نويس  پيشبرنامه عملياتي و 

 .باشد بانک مرکزي ميتصويب کميسيون اعتباری موافقت اصولي منوط به  صدور -تبصره

 : مجوز اوليه-ب

به نفـع بانـک      بانکي    نامه  ضمانتيک فقره   موظفند  ، متقاضيان   موافقت اصولي پس از صدور     -٢٨ماده

 .به بانک مرکزي تسليم کنند را يمجاز بانک تأسيس درصد سرمايه مورد نياز براي ٥٠معادل مرکزي 

نـويس    پـيش موظـف اسـت     ،  ٢٨نامـه موضـوع مـاده         بانک مرکزي پس از دريافت ضمانت      -٢٩هماد

 .نمايد  را براي تصويب به شوراي پول و اعتبار ارايه يمجازاساسنامه بانک 

 موظفند معادلتوسط شوراي پول و اعتبار،    خود  ييد اساسنامه پيشنهادي    أتمتقاضيان پس از     -٣٠ماده

نويسي   و همچنين طرح پذيره    را نزد بانک مرکزي توديع       يمجاز بانک   تأسيس درصد سرمايه مورد نياز براي       ٥٠

 .خود را به آن بانک تسليم کنند
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 بـه  ٢٨نامه موضوع مـاده    ضمانتايه مورد نياز نزد بانک مرکزي،   درصد سرم  ٥٠ پس از توديع     -تبصره

 .شود سترد ميمتقاضيان م

 و ي متقاضياننويس ييد طرح پذيرهأ و ت٣٠ پس از تحقق اقدامات موضوع ماده     بانک مرکزي   -٣١ماده

 .شرايط آن، نسبت به صدور مجوز اوليه اقدام خواهد کرد

 

 :تأسيس مجوز - پ

نويسي و معرفـي      نويسي، نسبت به انجام پذيره      ييد طرح پذيره  أپس از ت  ضيان موظفند   امتق -٣٢ماده

 . کنندنويسان به بانک مرکزي اقدام پذيره

نويسي تعييــن شده، با احتساب زماني که مدت  پس از انقضاي مدت زماني كه براي پذيره    -٣٣ماده

 مكلفند حداكثر ظرف مدت     يمجاز بانک   تأسيسنويسي با مجوز بانك مركزي تمديد شده است، متقاضيان            پذيره

ا تعيين و اعالم نموده و در صورتي        نويسان را بررسي و تعداد سهام هريك از سهامداران ر          ماه تعهدات پذيره   يك

با رعايـت    نشده باشد، نسبت به پرداخت آن        تأميننويسي    از طريق پذيره   مورد نياز    سرمايهحداقل  كه بخشي از    

 .اقدام و وجوه مذكور را در بانك مركزي توديع نمايند ،١٥ ماده حدود مندرج در

بانـک  سهام،   نويسي   مرحله پذيره  تمامااز   پس   ١٥در صورت عدم رعايت حدود مقرر در ماده          -تبصره

 .نمايد مرکزي نسبت به ابطال مجوزهاي خود اقدام مي

صددرصد سرمايه مورد نياز    شدن  نويسي و تكميل و توديع        ييد پذيره أبانک مرکزي پس از ت     -٣٤ماده

ييد أ همچنين تپيشنهادي و مقام مديرعامل  و قائم  مدير عامل    ،ت عامل أ، هي ت مديره أهياعضاي  و احراز صالحيت    

 و دريافت اعالميه قبولي مـديران و    بازرسان قانوني سس در مورد اساسنامه، مديران و       ؤمصوبات مجمع عمومي م   

 .نمايد اقدام مي يمجاز بانك تأسيس، نسبت به صدور مجوز بازرسان قانوني

 : مجوز فعاليت- ت

 شده نزد بانك مركزي، پـس        و استفاده از سرمايه سپرده     يمجازصدور مجوز فعاليت بانك      -٣٥ماده

از راه اندازي سـامانه هـاي اصـلي         بانک مرکزی   حصول اطمينان   ها و      در مراجع ثبت شرکت    يمجازاز ثبت بانك    

 .پذير است اعالم اسامي صاحبان امضاي مجاز امكان  و سامانه هاي اطالعاتي مورد نياز بانک مرکزي,بانکداري

 حداكثر شش ماه پس از      ، بانك مركزي  توسط صادره   يستأس و   اوليهمدت اعتبار مجوزهاي     -٣٦ماده

كه به داليل خاص، مدت ديگري در مجوز قيد شده يا اين که مجـوز مربـوط از طـرف بانـک                        مگر آن  ،ابالغ است 

 .مرکزي تمديد شده باشد
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 .باشند نميبه غير  قابل انتقال  به هيچ وجه بانك مركزيتوسطمجوزهاي صادر شده  -٣٧ماده

 تعهدات الزم را    يمجاز بانك   تأسيس مركزي در مواردي كه تشخيص دهد متقاضيان         بانك -٣٨ماده

 نيستند و يا اطالعات كذب      يمجازاندازي بانك     و راه  تأسيساند و يا قادر به انجام تعهدات الزم و يا             انجام نداده 

 را متوقف يا نسبت  بـه لغـو        امجوزهتمامي  تواند در هر مرحله، اعطاي       اند، مي  يا گمراه كننده يا ناقص ارايه نموده      

 پرداخت کليه خسارات پـذيره نويـسان   ملزم به , در اين صورت متقاضيان تاسيس    .نمايداقدام  صادره  مجوزهاي  

 . مي باشند

 :فعاليتنحوه  - بخش هشتم

 .نيستو خارج از کشور در داخل ايجاد شعبه، باجه و نظاير آن بانک مجازي مطلقاً مجاز به  - ٣٩ماده

دارد،  که الزاماً و ماهيتاً نياز به حضور فيزيکي مشتريان        را   يتواند انجام امور    بانک مجازي مي   -١تبصره  

نماينـدگي و    شرايط ايجـاد دفـاتر      . سپاري انجام دهد    نمايندگي و يا از طريق برون     دفاتر  از طريق دفتر مرکزي،     

 بانک رئيس کل تورالعملي که توسطسپاري جهت انجام امور موضوع اين ماده به موجب دس نحوه برونشرايط و 

هيچ وجه مجاز به دريافـت سـپرده يـا اعطـای             در هر صورت بانک مجازی به        .گردد، خواهد بود    مرکزي ابالغ مي  

 .تسهيالت به مردم از طريق دفتر مرکزی و دفاتر نمايندگی يا نظاير آن نمی باشد

در سطح فعاليتي    ارايه خدمات بانکي      و بانک مجازي منحصراً مجاز به انجام عمليات بانکي        -٤٠ ماده

 .شود است که توسط بانک مرکزي تعيين مي

 شده ذيـل مجـاز بـه        سطوح تعريف بترتيب  صرفاً  بانک مجازي پس از کسب مجوز فعاليت         -٤١ماده

 :باشد فعاليت مي

 :١سطح 

هاي سپرده  الحسنه جاري و انواع حساب هاي سپرده قرض  افتتاح انواع حساب-الف

 صدور انواع کارتهاي برداشت؛ و دار اري مدتگذ سرمايه

 و اسناد بانکي؛وجوه دريافت و پرداخت ارائه خدمات انتقال وجه الکترونيکي و  -ب

 ؛صکوک و ، اوراق مشارکت سپردهيانتشار اوراق گواه -پ

 ؛ يدر قالب عقود اسالم تسهيالت اعطاي -ت

 انجام عمليات مربوط به بازار بين بانکي؛ -ث

 :٢سطح 

 ؛١ سطح ي بانک و خدماتانجام عمليات -فال
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 ريالي؛  اعتبارات اسناديگشايش - ب

 ؛براي داخل کشور ريالي و ارزي  هاي بانکي نامه  ضمانتصدور -پ

 ؛ پيش پرداختهي و کارتهاي اعتباريصدور انواع کارتها - ت

 :٣سطح 

  ٢ و ١ بانکي سطوح  و خدماتانجام عمليات -الف

 گشايش اعتبارات اسنادي ارزی؛ -ب

   ؛هاي بانکي نامه صدور انواع ضمانت -پ

  عمليات ارزي؛ سايرانجام - ت

 مجازي منوط به اخذ اجازه جداگانه از بانک مرکزي  انجام عمليات ارزي توسط بانک -١تبصره 

 .باشد مي

 اجازه و با ي به پيشنهاد بانک مجازي که در سطوح فوق ذکر نگرديده است،ساير موارد -٢ تبصره

 .ل انجام است قابيبانک مرکز

، تقاضاي بانک  شدن يکسال از سطح فعاليت پايين تريارتقاء سطح فعاليت منوط به سپر -٤٢ماده

 . خواهد بودي عملکرد يکساله بانک مجاز ازي مثبت بانک مرکزيو ارزيابمجازي 

بانک مجازی برای انجام فعاليتهای برون مرزی بايد مجوز الزم را از بانک مرکزی اخذ  -٤٣ماده 

 .نمايد

بانک مجازی مسئول ايمني و سالمت  خدمات و سامانه هايي است که به مشتريان خود   - ٤٤ماده 

وظايف و تعهدات  بانک مجازی در اين زمينه مشتمل بر مفاد بخشنامه هايی که از سوی بانک . دهد ارائه مي

 .باشد ، نيز میمرکزی صادر خواهد شد

 

بايد  مجوز دسترسي به عملکرد هاي  بانکداري الکترونيکي قبل از اعطاي بانک مجازی  -٤٥ ماده

  حصولبرنامه هاي اطالع رساني و آموزشي مناسبي را در مورد محصوالت و خدمات بانکداري الکترونيکي براي

 مي  مجازیبراي اين منظور، بانک. ، تهيه نمايديافته استاطمينان از اينکه، ، مشتري به درستي از آن ها اطالع 

 مختلف از قبيل پايگاه اطالع رساني ، پيام هاي ارسالي در صورتحسابهاي مشتري، بروشورهاي طرقد از توان

  .تبليغاتي، و يا ارتباط از طريق تماس مستقيم کارکنان دفاترمرکزي و نمايندگي استفاده نمايد
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يد منعکس  نکات و توصيه های آموزشی که در برنامه های اطالع رسانی بانک مجازی با-تبصره   

 . ابالغ و در دوره های مقتضی به روز رسانی خواهد شدبخشنامه های بانک مرکزیطی  ،گردد

 هر يک از طرفين را به صورت روشن و صريح در مفاد تکاليف بايد حقوق و  مجازی  بانک-٤٦ماده

  مکملالعمل هایبانک مرکزی موظف به تدوين دستور.  درج نمايند مجازیقرارداد همکاري بين مشتري و  بانک

 . مي باشدتکاليفالزم برای تبيين اين حقوق و 

  عملياتصورت احراز عدم توانايي بانک در ارائه بهينه هر کدام از تواند در بانک مرکزي مي -٤٧ ماده

 .منع نمايدو خدمات عمليات   آن ارائه  ازبانک مجازي را،  الکترونيکيي بانکخدماتو 

ها بايد مطابق با استانداردها و ضوابط بانک مرکزي  ي الکترونيکي و ابزاراستفاده از درگاهها -٤٨ماده

 .صورت پذيرد

بايد در قلمرو کشور  بانک مجازی پشتيبان  تمامي سامانه هاي اطالعاتي و سامانه هاي-٤٩ماده

ا ي فعال و  به صورتي اطالعاتيها جاد سامانهي، مجاز به ايبانک مجاز.  ايران قرار داشته باشدي اسالميجمهور

 .ستيبان در خارج از کشور نيپشت

 .دي نمابايد نسبت به استقرار کامل سامانه بانکداري متمرکز اقدام يبانک مجاز -٥٠ماده

  . ها و ابزارها بايد صرفا از طريق اتصال به اين سامانه ارائه خدمت دهند  درگاه-تبصره

 مورد درخواست بانـک مرکـزي را بـه          بانک مجازی موظف است کليه اطالعات و مستندات         -٥١ماده

 .ها و جداول ابالغي بانک مرکزي ، به آن بانک ارايه دهد صورت ادواري و موردي در قالب فرم

موظف به همکاري با بازرسان بانک مرکزي بوده و بايـد تمـامي اطالعـات و                مجازی   بانک    - ٥٢ماده

 .هدمستندات مورد نياز را براي رسيدگي در اختيار آنان قرار د

موظف است داده ها، اطالعات، امکانات و تجهيزات مورد نياز براي نظـارت             مجازی   بانک    -  ٥٣ماده

 .هاي خود را در دفاتر مرکزي و به هزينه خود فراهم آورد موثر و کارآي بانک مرکزي بر عمليات و فعاليت

توسط بانک  برداري از اين امکانات و تجهيزات تحت مديريت بانک مرکزي بوده و نحوه بهره  -تبصره

 .گردد ، تعيين ميمرکزی

سپاري اموري  موظف است دستورالعمل جامعي براي فرآيند نظارت بر برونمجازی  بانک  - ٥٤ماده

شود تهيه نمايد به نحوي که براي بانک مرکزي اين اطمينان حاصل گردد که  که توسط اشخاص ثالث انجام مي

 .باشند  امنيتي و حفظ محرمانگي اطالعات دارا مياشخاص مزبور شرائط الزم را به لحاظ
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 موظف است دستورالعمل نحوه ، بانک به منظور مقابله با مخاطرات مربوط به نيروي انساني          - ٥٥ماده

کننـد را همـراه بـا         جذب ،نگهداري، جابجايي،  اخراج و بازنشستگي کارکنان خود که در مشاغل حساس کار مي              

 .ر و مسئوليت هاي هر يک را تهيه و به بانک مرکزي اعالم نمايدشرح شغل، نحوه تفويض اختيا

موظف است برنامه هاي جامعي بـه منظـور مقابلـه بـا مخـاطرات طبيعـي و                مجازی   بانک    - ٥٦ماده

محيطي نظير سيل، زلزله، حمالت احتمالي و غيره و همچنين مقابله با مخاطرات مربوط بـه فـن آوري اطالعـات                     

داوم فعاليت و برنامه نحوه بازيابي موارد آسيب ديده تهيـه و در زمانهـاي مناسـب بـه روز       تحت عنوان  برنامه ت    

 .رساني نمايد

بايد کليه رويدادهاي حوادث امنيتي خود را تحت مراقبت قرار داده و بصورت              مجازی   بانک    - ٥٧ماده

ش نمايد و اقدامات الزم به      طبقه بندي شده تحت عناوين مخاطره متوسط و مخاطره زياد، به بانک مرکزي گزار             

منظور حل مشکالت منتج از حوادث را  به موقع انجام دهد، اين اقدامات بايد با رويکردي انجام گيرد که از بـروز                      

تواند برای تنظيم اين گزارش، ضوابط مورد نياز          بانک مرکزی عنداللزوم مي   . مجدد حوادث مشابه جلوگيري نمايد    

 نمايدهای مجازی ابالغ  را به بانک

  بانـک  انحـالل و تـصفيه       ، ورشکـستگي،   نظـارت    ،، فعاليت تأسيسساير مقررات ناظر بر      -٥٨ادهم

 .باشد غيردولتي مي يها بانک همانند مقررات ناظر بر ، كه در اين دستورالعمل ذكر نشده استيمجاز

 ی و بـانکی    قانون پول   موضوعه از جمله   کليه قوانين و مقررات   بانک مجازی موظف به اجرای       -٥٩ماده

قانون تجـارت   قانون ومقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالی تروريسم،           ، قانون عمليات بانکی بدون ربا     ،کشور

 و همچنـين مقـررات،      ٢٢/١٢/٨٦، آيين نامه نظام بانکداری الکترونيکی مصوب هيئت وزيران مـورخ            الکترونيک

هـای بانکـداری     نـاظر بـر فعاليـت     دسـتورالعمل    و   های صادره از سوی بانک مرکـزی        ها و بخشنامه    دستورالعمل

 .مکمل اين آيين نامه است، می باشدالکترونيک که 

 با متخلفين مطابق قوانين . با بانک مرکزي است  آيين نامه تشخيص موارد تخلف از مفاد اين        -٦٠ماده

 .و مقررات رفتار خواهد شد

يزات و ساختار سـازمانی مناسـب را        از قبيل تجه  بانک مرکزي موظف است تمهيدات الزم        -٦١ ماده

 .بانک مجازي فراهم نمايدهای  فعاليتبراي نظارت موثر بر 

 پـول و  يجلسه شورايکهزار و يکصد و بيست و پنجمين       در   ي مجاز بانک و فعاليت    تأسيسآيين نامه   

 .تبصره به تصويب رسيد ١٥ ماده و  ٦١ در ٢٧/٢/١٣٩٠ مورخ  اعتبار 


