ضوابط سپردهگذاري ارزي ويژه اتباع خارجي جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله (پیوست شماره )1

 -1بانک ملي ايران مجاز است به نيابت از بانک مرکزي نسبت به انعقاا راراا ا سارر گذااي اازي وياه ا رابا
افتتاح حساب اازي به ميزان حدارل  250هزاا الا آمريکا و يا معا ل آن به اازهاي يواو و اهم امااات باه واوات
حوابه و اسکناس و از اتباع خااجي اردام و با انجام هماهنگي الزم با ا اا بينابملل بانک مرکازي ،حواباه واا اا ا
حسابهاي موا نظر ا اا مذکوا کااسازي و يا اسکناس مأخوذ اا به بانک مرکزي تحويل نمايد.
تبصره :بانک ملي ايران ا اابطه با سرر هاي با منشاء اسکناس الزم است ضمن اطمينان از اوابت اظهاانامه گمرکاي
ااائه شد توسط متقاضي ،مرات

امکان خروج اول سرر به خااج از کشوا به ووات اساکناس باا ااائاه اظهااناماه

يا شد اا به سرر گذاا اعالم نمايد .ضمناً استفا از اظهاانامه مزباوا جهات خاروج ااز اشا اا ثاباک امکانپاذير
نميباشد.
 -2نرخ سو سرر گذااي اسکناس/حوابه سابيانه براي اسعاا فوق ،نيم اود ميباشد.
 -3وا سرر گذااي اازي پنج سابه بو و امکان فسخ رراا ا و بر اشت اول سرر هاي مزباوا کمتار از و ساال
(از تاايخ انعقا رراا ا سرر گذااي) ،ورفاً با تاييد کميسيون ويه ارامت و تسهيالت امکانپذير ميباشد.
تبصره :اووات موافقت کميسيون با اخواست فسخ رراا ا سرر گذااي ويه تا کمتر از و سال ،سو ي به سرر
تعلق ن واهد گرفت .بيکن پس از گذشت و سال از تاايخ انعقا رراا ا  ،سو سرر به طوا کامل (از ابتاداي انعقاا
رراا ا تا زمان فسخ) محاسبه و پر اخت خواهد شد.
 -4پر اخت اول و سو سرر به ووات يکجا و ا پايان وا پنج سابه يا ا زمان فسخ رراا ا امکانپذير بو کاه
بر اين اساس اول و سو متعقله به سرر هاي با منشاء حوابه به ووات حوابه اازي و سرر هاي باا آوا اساکناس
(حس

اخواست متقاضي) به ووات اسکناس و يا حوابه رابل پر اخت خواهد بو .

 -5ا ووات اخواست متقاضي جهت تمديد وا سرر گذااي (سه ما ربل از سراسيد) ،وا مذکوا با موافقات
کميسيون براي پنج سال يگر رابل تمديد خواهد بو .
 -6کاامز عامليت بانک ملي ايران و ا هزاا نسبت به حجم سرر

ايافتي ا پايان هر سال توساط باناک مرکازي

پر اخت ميگر .
 -7بانک ملي ايران ميتواند به منظوا جذب سارر هاي اازي باا منشااء حواباه ا خاااج از کشاوا از طرياق سااير
بانکهاي عامل اردام الزم اا به عمل آوا .
 -8بازپر اخت اول و سو وجو اازي سرر گذااي شد توسط بانک مرکزي تضمين ميگر .
 -9ااائه خدمات منوط به اعايت روانين و مقراات مبااز با پوبشويي و تامين مابي تروايسم جمهواي اسالمي اياران،
از سوي بانکهاي عامل و همچنين سرر گذااان ميباشد.

