
  )1پيوست شماره ( گذاري ارزي ويژه اتباع خارجي جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله سپرده ضوابط
  

ويـژه در قالـب    يارزذاري گـ  سـپرده انعقاد قـرارداد  نسبت به مركزي بانك ملي ايران مجاز است به نيابت از بانك  -    1
 ورو و درهم امارات بـه صـورت  ي يآن به ارزها هزار دالر آمريكا و يا معادل 250به ميزان حداقل  افتتاح حساب ارزي

، حوالـه وارده را در  مركـزي  الملل بانك اسكناس و از اتباع خارجي اقدام و با انجام هماهنگي الزم با اداره بين حواله و
  .ديتحويل نمامركزي هاي موردنظر اداره مذكور كارسازي و يا اسكناس مأخوذه را به بانك  حساب
هاي با منشاء اسكناس الزم است ضمن اطمينان از اصالت اظهارنامه گمركـي   ران در رابطه با سپردهبانك ملي اي :تبصره

اظهارنامـه   ارائـه  به صورت اسـكناس بـا  به خارج از كشور ارائه شده توسط متقاضي، مراتب امكان خروج اصل سپرده 
پـذير   ر جهـت خـروج ارز اشـخاص ثالـث امكـان     ضمناً استفاده از اظهارنامه مزبو .گذار اعالم نمايد يادشده را به سپرده

  .باشد نمي
  .باشد انه براي اسعار فوق، نيم درصد مييحواله سال/گذاري اسكناس نرخ سود سپرده -    2
  هاي مزبـور كمتـر از دو سـال    و برداشت اصل سپرده فسخ قراردادگذاري ارزي پنج ساله بوده و امكان  دوره سپرده -    3
  .باشد ميپذير  امكان و تسهيالت كميسيون ويژه اقامتبا تاييد  صرفاً ،)گذاري سپردهرداد انعقاد قرااز تاريخ (

گذاري ويژه تا كمتر از دو سال، سودي به سپرده  با درخواست فسخ قرارداد سپرده كميسيوندرصورت موافقت  :تبصره
از ابتـداي انعقـاد   (، سود سپرده به طور كامل دو سال از تاريخ انعقاد قرارداد ليكن پس از گذشت. تعلق نخواهد گرفت
  .محاسبه و پرداخت خواهد شد) قرارداد تا زمان فسخ

پذير بوده كه  امكانفسخ قرارداد پرداخت اصل و سود سپرده به صورت يكجا و در پايان دوره پنج ساله يا در زمان  -4
هاي بـا آورده اسـكناس    ورت حواله ارزي و سپردههاي با منشاء حواله به ص بر اين اساس اصل و سود متعقله به سپرده

 .به صورت اسكناس و يا حواله قابل پرداخت خواهد بود) حسب درخواست متقاضي(

موافقـت   ، دوره مذكور با)سه ماه قبل از سررسيد(گذاري  سپرده دوره تمديد متقاضي جهت در صورت درخواست -    5
  .د بودبراي پنج سال ديگر قابل تمديد خواه كميسيون

توسـط بانـك مركـزي    هر سال ان يدر پا يافتينسبت به حجم سپرده در دو در هزارت بانك ملي ايران يكارمزد عامل -    6
  .گردد يپرداخت م

هـاي ارزي بـا منشـاء حوالـه در خـارج از كشـور از طريـق سـاير          تواند به منظور جذب سپرده بانك ملي ايران مي -    7
  .را به عمل آوردهاي عامل اقدام الزم  بانك

  .گردد ين ميگذاري شده توسط بانك مركزي تضم بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزي سپرده -8
ارائه خدمات منوط به رعايت قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم جمهوري اسالمي ايـران،   -9

  .باشد گذاران مي هاي عامل و همچنين سپرده از سوي بانك
 


