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  فصل اولل
  احکام عمومی

   مبنی
  :اول مادة

تأمین حقوق مشتریان  حمایت و به منظور یکصد و هفتاد و هفتم قانون بانکداري افغانستان هفتاد و چهارم وبتأسی از مواد  مقررهاین  
  .گردیده استوضع  سکتور مالی

  
  قیتطب حۀسا
  :دوم ةماد

ات مالی یاد مؤسس به نام  که منبعد(افغانستان بانک مالی مجوز دو سایر مؤسسات  یاین مقرره باالي همه بانک ها، مؤسسات پول الکترونیک
  .قابل تطبیق می باشد ،)میشوند

  
   اهداف

   سوم ةماد
  :انداهداف این مقرره قرار ذیل 

 حمایت از حقوق مشتریان در سکتور مالی .1

 جلب اعتماد مردم به مؤسسات مالی کشور .2

 مشتریان به مالی خدمات و محصوالت مورد در) خطرات و مزایا، هزینه،( متناسب معلومات ارایه .3

  مالی خدمات و محصوالت عرضه در شفافیت تأمین  .4

 حفظ محرمیت معلومات مشتریان .5

 رفتار مناسب با مشتریان و روش تجاري مسؤوالنه .6

 و نوآوري در عرضه محصوالت و خدمات مالی  سالم رقابت .7

 بهبود کیفیت محصوالت و خدمات مالی .8

 ایجاد بخش داخلی رسیدگی به شکایات مشتریان و حل منازعات مالی آن ها   .9

 عامه به خدمات مالی و گسترش استفاده از این خدمات  افزایش دسترسی .10

  اصطالحات  
  :چهارم ةماد  
 :ین مقرره مفاهیم ذیل را افاده می نمایدا اصطالحات آتی در 

 و ها هزینه خطرات، مزایا، برگیرنده در متناسب معلومات آشکارسازي): Proportionate Disclosure( متناسب سازي آشکار .1
 . باشد می مالی خدمات و محصوالت از استفاده شرایط
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آشکار سازي به معنی ارایه معلومات کافی و متناسب در مورد  ):Disclosure of Information(آشکار سازي معلومات  .2
 .محصوالت و خدمات مالی به مشتریان در مراحل قبل از قرارداد، حین قرارداد و بعد از قرارداد می باشد

ارایه معلومات کافی و متناسب در مورد محصوالت  :)Pre-contractual Disclosure(آشکار سازي معلومات قبل از قرارداد  .3
و خدمات مالی و تشریح آن به مشتري قبل از فروش محصول بوده تا مشتري به کمک معلومات ارایه شده از جانب مؤسسه مالی 

 . مالی مطابق نیاز خویش را تشخیص و انتخاب کندت خدمابتواند تصمیم آگاهانه گرفته و محصول 

ارایه معلومات کافی و متناسب در مورد محصوالت و  ):Contractual Disclosure(آشکار سازي معلومات حین قرارداد  .4
نب خدمات مالی و تشریح آن به مشتري حین فروش محصول و امضاي قرارداد بوده تا مشتري به کمک معلومات ارایه شده از جا

مؤسسه مالی از مشخصات کلیدي محصول، شرایط استفاده محصول، حقوق و مکلفیت هاي خویش و نیز حقوق و مکلفیت هاي 
 . مؤسسه مالی مورد نظر واقف بوده و آن را به صورت درست و همه جانبه درك کند

مشخصات  ارایه معلومات مانند صورت حساب،  ):Post-Contractual Disclosure(آشکار سازي معلومات بعد از قرارداد  .5
و مشخصات محصول  محصول و سایر معلومات الزم بعد از فروش محصول به مشتري بوده، تا وي از جزئیات استفاده از محصول 

 . آگاه باشد

 .محل وابسته به بانک است که در آن کلیه یا برخی از فعالیت هاي بانکداري انجام میشود ):Branch(نمایندگی بانک  .6

 Branchless( بدون نمایندگی يبانکدار و نیکیومؤسسات پول الکتر  مقررات در که یشخص): Agent( یخدمات ندهینما .7

Banking (است دهیگرد فیتعر. 

عبارت ): Internal Dispute Resolution Mechanism) مشتریانبخش داخلی رسیدگی به شکایات و حل منازعات مالی  .8
 .  از بخشی است که مؤسسات مالی به هدف دریافت و رسیدگی به شکایات مشتریان و حل منازعات مالی آن ها ایجاد می کنند

روش تجاري زمانی غیر عادالنه پنداشته می شود که شرایط قرارداد  ):Unfair Business Conduct(روش تجاري غیر عادالنه  .9
صورت گیرد که حق مشتري را متأثر  نۀاشد و یا انجام معامالت به گویا فروش محصول از طرف مؤسسه مالی  طوري عیار شده ب

لومات در تمام مراحل ارتباط تجاري روش تجاري غیر عادالنه شامل هرنوع ابهام در شرایط قرارداد، عدم شفافیت در ارایه مع. سازد
با مشتري، عدم ارایه معلومات متناسب،  فروش مشروط محصول، برخورد تبعیض آمیز با مشتري، وضع هزینه هاي پنهانی، محدود 

ی، ساختن مکلفیت هاي مؤسسه مالی در رابطه به عملکرد غیر حرفوي و بی دقت در فراهم سازي محصوالت و خدمات مال
 .و سؤ استفاده از عدم آگاهی مشتري بوده اما محدود به آنها نمی باشدبه زور و اذیت قرضه ریب آمیز، جمع آوري اشتهارات ف

 شیخو انیبه مشتر یاست که مؤسسات مال یعبارت از مدت زمان ):Cooling-off Period(انصراف از استفاده محصول  مهلت  .10
انصراف از . باشد، منصرف شده و فسخ قرارداد کنند یتر م یکه مدت استفاده آن ها طوالن یدهند تا از استفاده محصوالت یمهلت م

نبود محل   ،يمشتر یمال يازمندیمحصول در رفع ن ییمحصول، عدم کارآ نیپائ تیفیمانند ک یلیتواند به دال یاستفاده محصول م
نخواهد  يباشد که مشتر يگرید لیهر دل ایو ) و پاس یخودکار صراف يها نیمانند ماش(مناسب به استفاده محصول  یدسترس

                                      .محصول را استفاده کند

عبارت از آن  معامالت مالی می باشند که طبق قوانین، مقررات و متحدالمال هاي نافذه د افغانستان بانک و : معامالت مالی رایگان .11
این معامالت  شامل سپرده گذاري نقدي، برداشت نقدي از .  میباشد ی بدون فیس و هزینهیا حسب پالیسی داخلی مؤسسات مال

نمایندگی هاي یک مؤسسه مالی و یا ماشین خودکار صرافی، انتقال و دریافت پول از یک حساب به حساب دیگر در عین مؤسسه 
 .   گردند، باشدمالی در داخل کشور، و سایر معامالتی که تحت این عنوان می توانند تصنیف 
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  فصل دومم

  حمایت از مشتریان
  یمال سکتور انیمشتر از تیحما اصول
  :پنجم ةماد

  

    .موارد ذیل میباشدشامل  مقررهاصول حمایت از مشتریان سکتور مالی حسب این 
 آشکار سازي معلومات و شفافیت در عرضه خدمات مالی .1

 رفتار مناسب و روش تجاري مسؤوالنه .2

 معلومات مشتریانحفظ محرمیت  .3

 منازعات مالی مشتریان حل بخش داخلی رسیدگی به شکایات وایجاد  .4

  .دانش مالی مشتریانو ارتقاي بهبود   .5

  ): ransparencyTDisclosure and( خدمات عرضه در تیشفاف و معلومات يساز آشکار
  :ششم مادة

 روز به و قیدق متناسب، معلومات گردد، یم تقاضا يو جانب از که یخدمت ای محصول مورد در يمشتر به تا اند مکلف یمال مؤسسات) 1( 
 از قبل( مرحله سه در شفاف گونه به و فهم عام و ساده طور به ،يمشتر يتقاضا حسب پشتو ای يدر يها  زبان به را) Updated( شده

  . ردیبگ میتصم آگاهانه صورت به بتواند و کرده درك را آن يمشتر تا کنند هیارا يطور) قرارداد عقد از بعد و قرارداد عقد نیح قرارداد،
 :مراحل اشکار سازي معلومات قرار ذیل میباشد) 2(

معلوماتی مربوط به یک محصول یا خدمت هاي فورم انواع ابزار ها ، و   تمام ):Disclosure Pre-contract( قرارداد از قبل ۀمرحل . 1
معلومات کافی و متناسب بوده تا مزایا، خطرات، هزینه ها و شرایط مربوط به محصول یا خدمت مالی به مشتري  ندة مالی باید دربرگیر

 هاذیل بوده، اما محدود به آنحد اقل موارد آشکار سازي معلومات قبل از عقد قرارداد و یا فروش محصول مالی دربرگیرندة . واضح گردد
  : نمی باشد

 .و شفاهی استفاده از محصول یا خدمت مالی مورد نظر مشتري به صورت چاپیآشکار سازي همه شرایط  .1

 .مشخصات کلیدي محصول به صورت مختصر و به الفاظ ساده، قابل فهم و خوانا به شکل چاپی رایۀا .2

 .به صورت چاپی  ارایه معلومات در مورد همه فیس ها، هزینه ها و مبلغ مورد نیاز براي باز نمودن حساب .3

 .انواع معامالت مالی رایگان و مبالغ آن ها به صورت چاپیذکر  .4

   .مدت استفادة محصول یا خدمت مالی .5

 در صورت محصوالت قرضه، تفصیل شرایط قرضه، نرخ تکتانه و نوع آن مانند تکتانه ثابت یا تکتانه متغییر  .6

 .چارچوب زمانی بازپرداخت قرضه  .7

 .ي و امثال آن چگونگی و روش سنجش تکتانه قرضه، کارت اعتبار .8

) Product Disclosure Form( براي هر یک از محصوالت معلومات مشخص آشکار سازيفورم یک  بایدمؤسسات مالی  .9
 .ترتیب نمایند خویش

معلومات محصوالت مالی سازي  آشکار فورم  را درماده   این) 2(فقره  1مندرج جزء  ی هشتم موارد اول ال مؤسسات مالی میتوانند .10
  وي تا دهند قرار محصول متقاضی اختیار در و کرده چاپ واحد بصورت میگردد، مشخص المال متحد ذریعه آن محتویات که مورد نظر
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 هزینه و شرایط با را کننده عرضه بهترین میان، آن از و کرده مقایسه آسانی به دیگر مالی مؤسسات هاي هزینه و ها فیس با را آن بتواند
  . کند انتخاب آگاهانه صورت به و مناسب

     .قابل تطبیق نمی باشد ی، باالي مؤسسات پول الکترونیکاین ماده  )2(فقره  1ء جز ششم الی هشتم بند  مندرج موارد  .11

 .  باشد دولت  رسمیاتباع کشور باشد، باید به زبان هاي   که مخاطب آن نیکیچاپی و الکترو معلوماتی هايفورم       .12

در این مرحله، مؤسسات مالی مکلف اند تا حداقل موارد ذیل را حین فروش  ):Contractual Disclosure( قرارداد نیح ۀمرحلل .2 
  :تفهیم کنند محصول یا خدمت مالی مدنظر قرارداده و به مشتري) امضاي قرارداد(

  .دتمام مشخصات مهم محصول یا خدمت مالی مورد نظر مشتري باید در قرارداد گنجانیده شو -1

در نظر باید  سسه مالی در رابطه به محصول موردمؤ تري و نیز حقوق و مکلفیت هاي عمدةمش ةمکلفیت هاي عمد تمام حقوق و -2
 . قرارداد به صورت واضح و غیر قابل تغییر گنجانیده شوند

استفاده آن باید  محصول و شرایط ، نوع سنجش تکتانه، خطرات)ثابت و یا متغییر(همه فیس ها، هزینه ها، نرخ تکتانه، نوع تکتانه     -3
 .دبه صورت واضح در قرارداد ذکر گرد

 .محتویات مندرج قرارداد باید ساده و عام فهم بوده و از درج اصطالحات مغلق و مبهم در قرارداد خودداري گردد -4

اهی حین امضاي قرارداد، مؤسسات مالی مکلف اند تا تمام شرایط قرارداد و مشخصات محصول مالی را براي مشتري بطور شف -5
 . کندتشریح 

در اختیار مشتري قرار داده شده و به وي تفهیم گردد تا قرارداد را نزد خویش  ییک کاپی از قرارداد به شکل چاپی و الکترونیک -6
 .ون نگهداردئمص

نکات ایمنی و نیز نحوه استفاده محصول یا خدمت مالی مورد نظر مشتري رهنمود ساده، قابل فهم و   مؤسسات مالی باید در مورد - 7
در صورت استفاده از محصوالتی چون موبایل منی و انواع کارت هاي . .دهددر اختیار وي قرار  یمؤثر را به گونه چاپی و الکترونیک

از . باشد )PIN Code( وه نگهداري، نکات ایمنی وکود رمزي تشخیصیهنح پرداخت، رهنمود باید در برگیرنده مفهوم کاربردي،
موجودیت بخش داخلی رسیدگی به شکایات و حل منازعات مالی به مشتریان آگاهی داده شده، و نیز رهنمود طریقه درج شکایات 

 .در اختیار مشتري قرار داده شود یبه شکل چاپی و الکترونیک
   را در  )حمایت از حقوق مشتریان سکتور مالی مقررة( این مقرره یچاپی و یا الکترونیکنسخه  مؤسسات مالی باید یک کاپی   -8

 .قرار دهند مشتریاناختیار 

 .با مشتریان حسب لزوم دید مؤسسه مالی شریک سازي سایر معلومات الزم و ضروري   -9

باشد و یا دسترسی به ایمیل برایش نآدرس ، در صورتی که مشتري داراي ایمیل این ماده ) 2( فقره   2ءجز نهم ششم الی بند مرتبط با -10
هم چنان در صورت . کنند ءدشوار باشد، مؤسسات مالی می توانند با ارایه کاپی چاپی قرارداد و رهنمود ها به مشتري اکتفا

  . کنند ءاکتفا یعالقمندي و رضایت مشتري، مؤسسات مالی می توانند تنها به کاپی الکترونیک
از طریق  این مقرره را مکلف اند تا  که داراي اپلیکیشن بانکداري از طریق موبایل می باشند،   ي بانک ها و به خصوص  بانک ها  -11

 .و نیز در مینوي اپلیکیشن بانکداري از طریق موبایل جا دهند  وب سایت مربوطه خویش نشر نماید

از جمله زبان هاي  یکی از زبان هاي مورد نظر مشتري ها، پیام هاي کتبی، و ایمیل ها به هاي معلوماتی، رهنمود ها،  قراردادفورم  -12
 . ارایه گرددبه مشتري دري، پشتو، و انگلیسی ترتیب و 

درمرحلۀ بعد از قرارداد، مؤسسات مالی مکلف اند تا به طور منظم حد اقل معلومات  :)Post-Contractual( قرارداد از بعد ۀمرحل . 3
  :را به شکل رایگان در اختیار مشتري قرار دهندذیل 
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  )بانکداري از طریق موبایل، انترنت و موبایل منی( نیکیالکتروهاي ارسال پیام کتبی از جانب مؤسسات مالی بعد از انجام پرداخت  .1
، جزئیات دریافت غرض آگاهی مشتري از معلومات مرتبط با نوع معامله مالی اجرا شده مانند انجام یا عدم انجام معامله، مبلغ، فیس

 .و سایر جزئیات مرتبط کننده وجوه

 One Time Password مؤسسات مالی باید به مشتري یک کود به عنوانموبایل منی،   یت الکترونیکمعامال صورت در .۳

(OTP) فراهم گردد یآن در سیستم، امکان اجراي معامله الکترونیککردن ارسال نموده تا با وارد  یا ایمیل از طریق پیام کتبی .
OTP که استفاده از آن سبب افزایش امنیت یک بار قابل استفاده می باشد یک عدد چهار رقمی و یا شش رقمی به عنوان پسورد 

 .می گردد یاجراي معامالت مالی به صورت الکترونیک سایبري

 یصورت حساب به شکل منظم و دوره یی و حین درخواست مشتري به شکل چاپی و یا الکترونیک .۴

در فیس، هزینه، شرایط، و مدت استفادة از یک محصول یا خدمت مالی به صورت چاپی،  مورد هر نوع تغییرمعلومات در  .۵
 .  تلفون موبایل و یا هر وسیله ممکن دیگر ، پیام کتبی دریالکترونیک

به ویژه صورت حساب قرضه به صورت چاپی و  )Closing Period Balance(صورت حساب اخیر دورة استفاده از محصول  .۶
 ییا الکترونیک

براي (تکتانه صورت حساب باید حد اقل در برگیرنده همه انواع و ارزش معامالت انجام شده و تاریخ آن، فیس وضع شده، نرخ  .۷
 .، بیالنس ابتدایی و اخیر دوره باشد)مؤسسات قرضه دهنده

بعد از انجام معامالت مالی مانند برداشت پول، سپرده گذاري در حساب، انتقال داخلی و خارجی پول و امثال آن یک کاپی از رسید  .۸
از طریق انترنت و موبایل، رسید انجام معامله در صورت معامالت مالی . در اختیار مشتري قرار گیرد یبه شکل چاپی و الکترونیک
 .  در اختیار مشتري قرار داده شود یمالی به صورت الکترونیک

الی مدت  در پهلوي فراهم سازي صورت حساب مشتریان به صورت چاپی حسب تقاضاي مشتري، مؤسسات مالی مکلف اند که .۹
رایگان،  به طوربه صورت حساب هاي شان از طریق آنالین  را کامل دسترسیمتقاضی  مشتریان، به مقررهشش ماه بعد از صدور این 

 .  ون فراهم سازندئو مص ساده

صورت حساب هاي بانکی و رسیدات معامالت به یکی از زبان هاي مورد نظر مشتري از جمله زبان هاي دري، پشتو، و انگلیسی   .۱۰
، تعدیالت گزینه هاي زبان مقررهمؤسسات مالی مکلف اند که الی مدت یک سال بعد از تاریخ صدور این . ترتیب و ارایه گردد

  .رض گزارش دهی به میان آورندهاي دري و پشتو را در سیستم خویش به غ
  .شریک سازي سایر معلومات الزم و ضروري  .۱۱

  یاشتهارات يها تیفعالل
  :هفتم مادة

  :نمایندرعایت  مؤسسات مالی مکلف اند حد اقل موارد آتی را در فعالیت هاي اشتهاراتی خویش  
 .و فریب آمیز باشند کنندهگمراه کننده  اشتهارات نباید دربرگیرندة معلومات نادرست، غیر واقعی،  .۱

 . گنجانیده شونداشتهارات در  که مشتري را در تصمیم گیري کمک میکند، بایدمعلوماتی  .۲

 .گردد یهاراکه مخاطب آن اتباع کشور باشد، باید به زبان هاي دري و پشتو یاشتهارات .۳

   لف اند تا در مطابقت با آن خدمات مؤسسات مالی باید داراي پالیسی ها و طرزالعمل هاي واضح و مناسب فروشات بوده و مک   .۴
 . شان را عرضه کنند

مؤسسات مالی مکلف اند تا به اساس پالیسی ها و طرزالعمل هاي فروشات خویش، از عدم تبعیض در برابر مشتري، در تنگنا  .۵
 .قراردادن مشتري، فروش نادرست، و ارایه معلومات نادرست در روند فروشات، خویش را مطمئن سازند
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مؤسسات مالی در رابطه به محتویات تمامی اشتهارات و معلومات که خود و یا از طریق نماینده خویش براي مشتري ارایه میدارند،  .۶
 .مسئول پنداشته می شوند

 

   ): onductCusiness Breatment and TFair( يتجار روش و مناسب رفتارر
  :تمشه ةماد
مکلف اند تا در رفتار خویش با همه مشتریان حداقل موارد ذیل را به صورت  (Agent)مؤسسات مالی و نماینده هاي خدماتی ایشان  )1(

  :کنندرعایت  جدي  
 و د،یعا لحاظ از یطبقات ،یمذهب ،یلسان ،قومی ،یسن ،یتیجنس ضیتبع نوع چیه بدون و حرمت با انه،یمساو مناسب، برخورد  .1

  .انیمشتر با عادالنه ریغ يتجار روش به شدن متوسل از يخوددار

در صورتی که . خودداري از گنجانیدن هر نوع شرایط غیر عادالنه، مبهم و فریب آمیز در قرارداد که حق مشتري را متأثر سازد .2
گردد، شرایط متذکره از لحاظ حقوقی قابلیت اجرایی نداشته و به و ثابت  شرایط مندرج قرارداد غیر عادالنه، مبهم و فریب آمیز تشخیص 

 . میگردد نفع مشتري فیصله

مگر اینکه از لحاظ تخنیکی و قانونی فروش یک ) فروش یک محصول وابسته به محصول دیگر( مشروط خودداري از ارایه  محصول .3
 .محصول مستلزم محصول دیگري باشد

ات مؤسس. مؤسسات مالی نباید مشتري را به صورت مستقیم و غیر مستقیم مجبور سازند تا محصول مالی مشخص را خریداري کند .4
مالی صرف می توانند که با ذکر مزایا، خطرات، و شرایط محصول مورد نظر به مشتري، مشتري را ترغیب به خریداري محصول 

 . مشخص نموده اما در تصمیم گیري مشتري به هیچ صورت نباید اعمال نفوذ کنند

و محدودیت هاي مندرج  شرایط  دننمی توان مؤسسات مالی. روابط بانک و مشتریان تابع موافقتنامه هاي منعقده بین آنها است .5
  .طور دیگري تصریح شده باشد  مگر اینکه در موافقتنامه فسخ نماید،تغییر و یا موافقت نامه ها را یک جانبه 

این بخش، در صورتی که در قرارداد نرخ تکتانه ثابت در نظر گرفته شده باشد، بانک ها  )5(جز  عالوه بر موارد مندرج .6
 . دهند) افزایش(د الی ختم مدت قرارداد، نرخ تکتانه را به شکل یک جانبه تغییر نمی توانن

 د نافذه ریدسات و ها متحدالمال مقررات، ن،یقوان مفاد با تناقض در تواند ینم شان انیمشتر با یمال مؤسسات قرارداد مندرج طیشرا .7
 حسب را شان انیمشتر و یمال مؤسسات انیم قرارداد طیشرا خاص، حاالت در تواند یم بانک افغانستان د. باشد بانک افغانستان

 .دهد رییتغ یمال نظام استحکام و تیشفاف و ثبات يها تیاولو و یزمان اتیمقتض

یا  به مشتریان خویش تأخیر نموده ودر ارایه خدمات  هاي فریب آمیز جه و یا توسل به سایرتکتیکمؤسسات مالی نباید بدون دلیل مؤ  .8
 .نمایندخود داري 

 کی اقلحد ( یزمان نیمع مدت خالل در تا کرده مساعد را محصول استفاده از انصراف مهلت شیخو انیمشتر به دیبا یمال مؤسسات .9
 مهلت. گردد متوسل قرارداد فسخ به و دهیگرد منصرف محصول استفاده از مهیجر و سیف نوع چیه پرداخت بدون بتواند يمشتر، )ماه

 بانک افغانستان د نافذه ریدسات و ها متحدالمال مقررات، ن،یقوان با تناقض در تواند ینم قرضه بخش در محصول استفاده از انصراف
 يکه مشتر یگردد که در طول مدت حیتصر دیبا .در قرار داد درج گردد دیمهلت انصراف از استفاده محصول با .آن، بر عالوه. باشد

مکلف اند تا خدمات را به طور نارمل و حسب  یمؤسسات مال رد،یگ یم میتصم یعدم استفاده از خدمات مال ایدر باره استفاده 
 . کنند هیارا يقرارداد به مشتر

 نییانتقال وجوه را به شکل مبالغ ثابت تع يها سیاز مبالغ قابل انتقال، ف نیمع يصدیمکلف اند تا به عوض وضع ف یمال مؤسسات .10
 میاند، تفه دهیذکر گرد لیرا که در ذ یانتقاالت پول سیوضع ف يها نهیگز يمکلف اند تا به مشتر یؤسسات مالهم چنان م. ندینما

 :ها را انتخاب کند نهیاز گز یکی يکرده تا مشتر

 گردد؛ وضع وجوه کننده ارسال حساب ازال قانت سیف  .1

 و گردد؛ وضع وجوه کننده افتیدر ای نفعیذ حساب ازانتقال  سیف  .2
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 . وضع گردد وجوه کننده افتیکننده و در ارسال حساب از مشترك بصورتانتقال  سیف .3

 معلومات ،کند افتیدر آنرا نفعیذ تا دارد زاین هوجو انتقال که یمدت مورد در دیبا یمال مؤسسه گردد، لیتکم وجوه انتقال نکهیاز قبل  .11
 .دینما هیارا الزم

 گشتبرمبلغ و یا  گردد دتیکر يمشترحساب  در ریتأخ بدون دیبا باشد، نمودهبرگشت  یلیبنابر هر دل یقالتان وجوه که یدر صورت  .12
 .باشد يمشتر به دسترس قابل نقد صورت هب دیبا شده

 يها نیماش انواع از استفاده سیف زین و پرداخت شیپ يها کارت کارت، دتیکر کارت، دبت حسابات، انواع ينگهدار سیف .13
در صورت لزوم، د . عادالنه باشد دیو امثال آن با اسکیپاس، ک يها نیماش ،یخودکار صراف نیمانند ماش یکیالکترون پرداخت

 یباشد، دارا م دهیگرد نییعادالنه را که در اثر رقابت ناسالم و انحصار بازار تع ریغ يها سیف رییو تغ لیتعد تیافغانستان بانک صالح
 . باشد

محصوالت مالی، مؤسسات مالی تنها می توانند تا از حسابات فعال فیس اخذ در صورت اخذ فیس نگهداري از انواع حسابات و  .14
در . کرده، و در صورتی که یک حساب غیر فعال تصنیف شود، مؤسسات مالی اجازه وضع فیس نگهداري را از آن، دارا نمی باشند

و هم ) Branch( طریق نمایندگیاز هم  مالی کهفیس خدمات  .صورت وضع چنین فیس، موضوع به نفع مشتري فیصله خواهد شد
 . بوده و مطابقت داشته باشندگردد، باید باهم مساوي  مؤسسات مالی ارایه می )Agent( خدماتی از طریق نماینده

، مشتري دوباره به مؤسسه مالی مراجعه می کند، )در اثر عدم استفاده(در صورتی که بعد از غیر فعال شدن حساب در حاالت عادي  .15
 . مؤسسه مالی به اسرع وقت حساب مشتري را فعال سازد

از غیر فعال شدن حساب از قبل از اینکه حساب مشتري بنابر عدم استفاده غیر فعال گردد، مؤسسات مالی باید حد اقل یک ماه قبل  .16
 .طریق تماس تلفونی، ایمیل، و سایر ابزار هاي ممکن به دارنده حساب اطالع دهند

آن  نذیر هنگام تحویلی پول صرفیه برق، مالیه، محصول صفایی، پاسپورت، جواز سیر رانندگی، فیس ها و کمیشن ها، جواز نامه ها و .17
سات مالی مکلف اند تا به مشتریان آویز تحویلی پول را به صورت چاپی ترتیب و به حساب نهادهاي ذینفع در مؤسسات مالی، مؤس

در صورتی که مؤسسات مالی به صورت عمدي و یا سهواً گزارش رسید . تسلیم کرده و نهادهاي ذینفع را در اسرع وقت مطلع سازند
اي که باالي مشتریان از جانب نهادهاي ذینفع وضع پول مشتریان را در موقع معین به نهادهاي ذینفع اطالع ندهند، هرگونه جریمه 

گردد، مؤسسات مالی مکلف به پرداخت آن بوده واجازه ندارند به استثناي فیس مندرج انواع بل هاي قابل پرداخت، فیس اضافی از 
 . مشتري اخذ نمایند

به صورت غیر نقدي و از طریق موبایل منی صورت گیرد، مؤسسات  ماده  این )1(فقره  16جزء  در صورتی که تحویلی هاي مندرج  )2(
مکلف اند تا پیام کتبی قابل نگهداري را به مشتري فرستاده و در صورتی که مشتري از ایمیل استفاده نماید، یک  یپول الکترونیک

جزئیات مهم معامله انجام شده را به باید همه  یکاپی آویز الکترونیک. به مشتري ایمیل گردد یکاپی از آویز به شکل الکترونیک
 . صورت واضح در بر داشته باشد

مؤسسات مالی قرضه دهنده مکلف اند تا تکتانه را باالي انواع قروض مانند تجاري، مصرفی، کوچک، متوسط و بزرگ به روش  )3(
قطعاً و در هیچ گونه  (flat interest)محاسبه کرده و سنجش تکتانه به صورت ثابت  (declining balance)بیالنس باقیمانده 

 . در صورت محاسبه تکتانه به صورت ثابت، تفاوت تکتانه وضع شده به مشتري برگردانیده میشود. قرضه و حاالت مجاز نمی باشد

که مشتري قرضه خویش را قبل از موعد سر رسید پرداخت نماید، تکتانه توافق شده صرف باالي مدتی که مشتري از  در صورتی )4(
ار داد شده بود، تکتانه وضع نباید باالي تمام دورة که قبالً قر قرضه دهنده تفاده کرده است قابل وضع بوده و مؤسسه مالیقرضه اس

 .دنمای

جمع آوري زور و جبر از بانک ها و سایر مؤسسات قرضه دهنده مجوز د افغانستان بانک باید از توسل به هر نوع روش غیر عادالنه و   )5(
 .کنندقرضه جلوگیري 

مؤسسات مالی قرضه دهنده مکلف اند تا در قرارداد قرضه، حاالت، شرایط عمده و روش جمع آوري قرضه را به صورت واضح   )6(
شرایط، . ذکر نموده و در صورت توسل به جمع آوري قرضه، مطابق روش که در قرارداد از آن تذکر به عمل آمده است، اقدام کنند
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نمی تواند با مفاد قوانین، مقررات، متحدالمال ها و دساتیر نافذه د افغانستان بانک و نیز شرایط  حاالت و روش هاي جمع آوري قرضه
 .و روش هاي ذکر شده در قرارداد، در تناقض باشد

)  مانند اشیاي قیمتی و اسناد بهادار(مؤسسات مالی باید پالیسی و طرزالعمل هاي کافی غرض محافظت از امانات و دارایی هاي   )7(
 .  یان در برابر سؤ استفاده و تزویر داخلی و خارجی را انکشاف دهندمشتر

مؤسسات مالی باید داراي پالیسی ها و طرزالعمل هاي واضح غرض حل قضایاي تزویر و سؤ استفاده از امانات و دارایی هاي مشتریان   )8(
 . بوده و آن را مورد تطبیق قرار دهند

ه از دارایی مشتري که نزد مؤسسه مالی نگهداري می شود، به استثناي غفلت محض و در صورت ضرر ناشی از تزویر و سؤ استفاد  )9(
 .  مشهود مشتري، مؤسسه مالی مسؤول جبران خساره آن به مشتري می باشد

در صورتی که مشتري بخواهد از استفاده یک محصول مؤسسه مالی منصرف شود و یا بخواهد که از عین محصول که توسط مؤسسه   )10(
ري عرضه می گردد، استفاده کند، در صورتیکه حق مؤسسه مالی بر ذمۀ مشتري باقی نمانده باشد، مؤسسه مالی نمی تواند مالی دیگ

 .مانع تصمیم مشتري گردد

مؤسسات مالی مکلف اند تا به صورت مداوم از عملکرد نماینده هاي خدماتی خویش نظارت کرده تا نماینده هاي خدماتی از   )11(
 .پالیسی ها و طرزالعمل هاي داخلی مؤسسه مالی در رابطه به حقوق مشتریان پیروي کامل کنندمقررات و هم چنان 

 Branchless( بدون نمایندگی بانکداري  مطابق مقرره روابط مؤسسات مالی با نماینده هاي خدماتی ایشان به اساس قرارداد رسمی  )12(

Banking Regulation( مؤسسات مالی باید در شرایط قرارداد با نماینده هاي خدماتی خویش، . تنظیم، تعریف و تأمین گردد
رعایت حقوق مشتریان را توسط آن ها تصریح نموده و جوانب حقوقی قرارداد را به شکلی تنظیم نمایند که در صورت مشاهده موارد 

 .  ري اقدامات الزم را در برابر نماینده هاي خدماتی داشته باشندنقض حقوق مشتریان، مؤسسه مالی صالحیت کامل روي دست گی

 . مؤسسات مالی از لحاظ قانونی مسؤول نهایی عملکرد، اشتباهات، دستبرد و تزویر نماینده هاي خدماتی خویش می باشند  )13(

در نمایندگی هاي خود و نیز نمایندگی هاي خدماتی خویش، تابلوي چاپی را در رابطه به درج شکایات  مؤسسات مالی مکلف اند تا  )14(
قابل دید براي مشتریان نصب نمایند تا مشتریان بتوانند در رابطه به درج شکایات و نیز طریقه آن و مشتریان ترتیب و در محل مناسب 

 . دریافت نمایندبه سادگی و به صورت قابل درك معلومات الزم را 

مؤسسات مالی مکلف اند تا از صحت و یا سقم صورت حساب مشتریان خویش که از جانب مشتري به بخش قنسلی سفارت خانه ها   )15(
در صورت هر نوع تردید و یا پرسش، مؤسسات مالی می توانند با مشتري از طریق تلفون . ارایه می گردد،  در اسرع وقت پاسخ دهند

 . شده، و بعد از حصول اطمینان از جانب مشتري، در موقع تعیین شده اقدام نمایندو ایمیل در تماس 

مؤجه هرگاه بنابر مشکل تخنیکی و یا هر دلیل . دنساعته قابل دسترس مشتریان باش 24صورت ه ماشین هاي خودکار صرافی باید ب  )16(
 .اطالع دهد ذریعه ایمیل مشتریان خویششد، مؤسسه مالی مربوطه باید براي باماشین متذکره قابل استفاده ن ر،دیگ

در صورت انتقال معاشات، وجوه تقاعد و سایر پرداخت ها از جانب دولت به حسابات افراد و شرکت هاي ذینفع، مؤسسات مالی   )17(
مکلف اند تا در نهایت طی یک روز کاري بعد از فرمایش وجوه از طرف دولت و انتقال آن به حساب مؤسسه مالی از جانب د 

 .  فغانستان بانک، وجوه متذکره را به حسابات مشتریان کریدت نموده و هنگام تقاضاي مشتري، به وي پرداخت نمایندا

   ): rivacyProtection and PData( انیمشتر معلومات تیمحرم حفظظ
  :منه ةماد

 ایاستفاده  ینفع شخص را  به انیمشترمالی  و شخصی توانند معلومات  ینم و نمودهرا حفظ  انیمشتر اسرارمکلف اند    یمال مؤسسات )1(
  .صالحیمحکمه ذ ایاشخاص قرار دهند، مگر به حکم قانون  ریسا اریآن را در اخت

مؤسسات مالی باید به مشتري در مورد این که کدام نوع معلومات وي و چه زمانی به اداره دیگري شریک ساخته می شود  )2(
کتباً آگاهی دهند، مگر اینکه حساسیت و محرمیت موضوع مطابق قوانین و مقررات نافذه د افغانستان بانک چیزي دیگري 

 . حکم کند
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 با جناح یا شخص سومی شریک سازد  معلومات مورد نظر مشتري را  افقت کتبی مشتريحسب تقاضا و مومؤسسات مالی میتوانند  )3(
)4(  
مؤسسات مالی باید اقدامات پیشگیرانه ایمنی سیستم تکنالوژي معلوماتی خویش را تقویت الزم بخشیده تا معلومات مشتریان از  )5(

 .ون باشدئدسترسی هکرها مص

 آنها به معلومات محرم )Authorized Officers ( کارکنان داراي صالحیتمؤسسات مالی باید اطمینان حاصل نمایند که صرف  )6(
 . اطمینان حاصل نمایند از مصونیت چنین معلومات مشتریان وقتاً فوقتاً دسترسی داشته ومشتریان 

دارند، باید از رمز عبور مطمئن در طبق قوانین و مقررات را   نشتریام ت مالی که دسترسی به معلومات محرمکارکنان مؤسساآنعده  )7(
 .سیستم یا کمپوتر هاي خویش استفاده نمایند و بطور منظم رمز عبور مربوطه را تغییر دهند

و یا مؤسسات مالی مکلف اند تا در مطابقت با قوانین و مقررات نافذه د افغانستان بانک، اسناد معامالت مشتریان را به شکل چاپی  )8(
 .الی مدت ده سال حفظ و نگهداري کنند یالکترونیک

 Internal Complaint Redress  and Dispute) انیمشتر یمال منازعات حل و  اتیشکا به یدگیرس یداخل بخشش
Resolution Mechanism)  

  :همد ةماد
و حل منازعات  اتیبه شکا یدگیرس يبرا مقرره نیمدت شش ماه بعد از صدور ا یرا ال یمکلف اند تا بخش مشخص یمال مؤسسات )1(

مشخصات و  يبخش متذکره حد اقل دارا. و منازعات را انکشاف دهند اتیبه شکا یدگیرس زمیکانیکرده، و م جادیا انیمشتر یمال
  :باشد لیذ فیوظا

 را انیمشتر یمال منازعات حل و اتیشکا به یدگیرس یداخل بخش کارکنان تعداد مدت کوتاه در که توانند یم یمال مؤسسات .1
 تعداد افتیدر و متذکره بخش کار حجم تیتثب و سال کی گذشت از بعد اما. کنند نییتع شیخو حیترج و ضرورت حسب
 .ابدی رییتغ آن به متناسب دیبا بخش نیا کارکنان تعداد منازعات، و اتیشکا

انکشاف  ،یاتیعمل يمستقل بوده و از بخش ها شیخو يها تیدر فعال دیو حل منازعات با اتیبه شکا یدگیرس یداخل بخش .2
 .قطعاً مجزا باشد )Customer Service( انیفروشات، و مرکز خدمات مشتر ،یابیمحصوالت، بازار نیزایبزنس، طرح و د

 .باشند داشته متذکره بخش به آسان و ساده یدسترس دیبا انیمشتر .3

 .   شود دهیگنجان یمؤسسات مال تیسا بیبخش در و نیتماس با ا اتیجزئ یتمام .4

 . ها و دفاتر فروشات باشد یندگینما یدر تمام اتیتماس و صندوق شکا يشماره ها ،یرسم لیمیا يدارا دیمتذکره با بخش .5

 .گردد هیارا گانیرا صورت به دیبا انیمشتر یمال منازعات حل و اتیشکا به یدگیرس خدمات .6

کرده،  فیتصن ایقضا یموضوع و ارزش مال تیو استعجال تیرا از لحاظ حساس انیو منازعات مشتر اتیشکا دیمتذکره با بخش .7
شده را نظر به حجم  فیو منازعات تصن اتیشکا دیهم چنان بخش متذکره با. کند یدگیرس نیو به آن ها حسب طرزالعمل مع

 . دیحل نما يروز کار ستیمدت دو، پنج، ده، پانزده و ب یکار آن ال

 افتیدر از يکار روز دو یط يمشتر اتیشکا افتیدر از بعد دیبا یمال منازعات حل و تیشکا به یدگیرس یداخل بخش .8
 .دهد اطالع يمشتر يبرا انیمشتر منازعات و اتیشکا وفصل حل و یدگیرس از بعد چنان، هم. دهد نانیاطم يمشتر به تیشکا

 يمشتر يمکلف است تا برا یحل نگردد، مؤسسه مال يروز کار ستیدر مدت ب يمشتر تیشکا ،موجه لیدل بنابر کهیصورت در .9
 .گردد يوقت از مشتر دیاطالع دهد و خواستار تمد

بخش متذکره مکلف  ،يدر صورت موافقه مشتر ان،یحل منازعات مشتر یبخش داخل صلهیاز ف يصورت عدم قناعت مشتر در .10
و در صورت عدم قناعت . دید افغانستان بانک رسماً راجع نما یحل منازعات مال ونیسیبه کم یاست تا موضوع را غرض بررس

 .میگرددبانک و مشتري، موضوع به محکمه راجع 
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 به را انیمشتر اتیشکا درج امکانات زین و شنیکیاپل تا اند مکلف یمال مؤسسات ،مقرره نیسال بعد از صدور ا کیمدت  یال .11
 .ندینما ثبت یمال مؤسسات دفاتر به یکیفز مراجعه بدون را شیخو اتیشکا بتوانند انیمشتر تا نموده آماده نیآنال صورت

 به یدگیرس بخش تیسا بیو) پیاسکا تلگرام، واتسپ، بر،یوا شمولبه ( تلفون پست، ل،یمیا قیطر از تواند یم انیمشتر اتیشکا .12
 .شود رفتهیپذ مربوطه بخش کشنیاپل و ن،یال هات ات،یشکا

 .کنند جادیا شیخو انیمشتر اتیشکا يبرا را) سیتابید( یمعلومات گاهیپا کی تا اند مکلف یمال مؤسسات .13

 .  و حفظ گردد دهیگرد سیتابیبه مدت پنج سال ثبت د دیبا تینوع شکا فیبا تصن انیو منازعات مشتر اتیتمام انواع شکا لست .14

سال بعد از  کیمدت  یمکلف اند که الباشند، ) يصد هزار مشتر کیباالتر از (قابل مالحظه  انیمشتر يکه دارا یمال مؤسسات .15
مانند  یاتیبه شکا یکرده تا در طول اوقات رسم جادیا انیمشتر اتیشکا افتیدر يمحض برا گانیرا شماره مقرره نیصدور ا

برخورد  ،یدر اوقات رسم یندگیپاس، بسته بودن نما يها نیماش ،یخودکار صراف يها نیعدم فعال بودن ماش ستم،یس یخراب
 .کنند یدگیتلفون رس قینوع مشکالت از طر نیو امثال ا ینامناسب کارکنان مؤسسه مال

 و اجراآت در قبال آنها انیمشتر اتیشکا اتیجزئ مکلف است تا انیمشتر یمال منازعات حل و اتیشکا به یدگیرس یداخل بخش .16
 . دهد شگزار شیمربوطه خو یمؤسسه مال یداخل شیرا  بصورت ماهوار به  تفت

 آموزش نهیزم در را شیخو انیمشتر یمال منازعات حل و اتیشکا به یدگیرس یداخلمکلف اند تا کارکنان بخش  یمال مؤسسات )2(
  .دهند الزم

 Consumer Protection) انیمشتر حقوق از تیحما کارمند کیحد اقل  یمال مؤسسات) Branch( یندگینما هر در )3(

Officer) موجود باشد دیبا.  
 کنند، ثبت را خود اتیشکا چگونه نکهیا مورد در يمشتر به خدمات عرضه هنگام دیبا یمال مؤسسات انیمشتر خدمات بخش )4(

  .دهند قرار شان اریاخت در را مربوطه بخش آدرس و تماس اتیجزئ و داده الزم یآگاه
  

  یمالمشتریان در امور  دانشارتقاي  
 :دهمیاز ةماد

 )retail( خرده بخش انیمشتر خصوص به شیخو انیمشتر یمالامور  دانش و معلومات ،یآگاه سطح شیافزا در دیبا یمال مؤسسات )1(
  . دارند مبذول خاص توجه کشور یفرهنگ يها نورم درنظرداشت با ها خانم ژهیو به و

مؤسسات مالی باید به شکل شفاهی حین خریداري محصوالت، درخواست مشوره، درج شکایات، و انجام معامالت مالی و نیز با  )2(
امور توسل به ابزار هایی چون ایمیل، ویب سایت، فیسبوك، رهنمود ها و بروشور ها به شکل چاپی و یا الکترونیکی، آگاهی و دانش 

 . دمالی مشتریان خویش را بهبود بخشن

 . مالی مردم مؤثر واقع شودامور اشتهارات مؤسسات مالی باید به گونه اي تهیه شود که در دراز مدت روي آگاهی و دانش  )3(

تهیه و   رسمی و انگلیسی مؤسسات مالی مکلف اند تا مفاهیم مالی مربوط به هر محصول را به الفاظ ساده، قابل فهم و مؤثر به زبان هاي )4(
 . چاپی حسب ترجیح مشتري، در اختیار وي قرار دهند و یبه صورت الکترونیک

مالی مشتریان خویش، مینوي ویژه دانش امور مؤسسات مالی مکلف اند تا در اپلیکیشن بانکداري از طریق موبایل، غرض بهبود دانش  )5(
 .بیاموزندمالی را ایجاد نمایند تا از طریق آن مشتریان بتوانند مفاهیم مالی را به صورت ساده و آسان 
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  فصل سومم
  یستگی کارکنانمناسب بودن محصول و شا

  
  خدمات بودن مناسب

  :دهمدواز ةماد
مد نظر قرار ذیل را  حد اقل موارد ،مورد تقاضا و نیاز مشتري حصولی خدمت و یا م  ازاطمینان  غرض حصولمکلف اند  مؤسسات مالی 

 :  دهند

 آن و داده مشوره آن امثال و قرضه محصوالت حسابات، انواع مانند مشخص محصول از استفاده به رابطه در يمشتر به قرارداد، از قبل .1
 به را يمشتر دینبا ماا ند،ینما شنهادیپ يمشتر به کند، رفع را يمشتر ازین تواندیم مشابه محصوالت ریسا به نسبت که را یمحصول نوع

 .کند يداریخر را مشخص یمال محصول تا سازند مجبور میمستق ریغ و میمستق صورت

معلومات الزم را از مشتري بدست آورده تا بتوانند بر اساس آن ضرورت مشتري و توانایی مالی او را تشخیص داده و در انتخاب   .2
 .قرضه اضافی تحمیل نگرددمشتري  بر ، تا حد االمکانبه وي مشوره دهند خصوصاً قرضه محصول مناسب

  کارکنان یستگیشا
 :دهمسیز دةما

  مربوط اصول مورد در را شیخو یخدمات يها ندهینما کارمندان چنان هم و شیخو کارمندان تا اند مکلف یمال مؤسسات تمام )1(

 .دهند مؤثر و الزم آموزش یمال سکتور انیمشتر حقوق به     

 مهارت و شایستگی کارکنان خویش و نیز مهارت و شایستگی نماینده هاي خدماتی رفتار مناسب، مؤسسات مالی مکلف اند از )2(

 .خویش اطمینان حاصل نمایند          

فروش می رساند و  به سسهمؤ که یخدمات ومحصوالت مهارت و شایستگی کارکنان شامل مواردي چون آشنایی خوب با   )3(
 . با پالیسی تأمین حقوق مشتریان و پالیسی ها و طرزالعمل هاي فروشات مؤسسه مالی می گردد بلدیت

ن خویش، مؤسسات مالی باید غرض اطمینان از تطبیق موارد مندرج این مقرره و نیز پالیسی داخلی حمایت از حقوق مشتریا )4(
 .واضح براي مکافات و مجازات کارکنان خویش داشته باشند پالیسی
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  چهارم فصلل

  دهی و احکام متفرقه گزارش
  یده گزارش

  :دهمچهار ةماد
  

 ربعوار طور به را شیخو انیمشتر یمال منازعات حل و اتیشکا به یدگیرس به مربوط معلومات تا اند مکلف یمال مؤسسات تمام )1(
 گزارش تواند یم بانک دافغانستان برعالوه،. دهند گزارش بانک دافغانستان به گردد،یم صادر متحدالمال عهیذر که فارمت مطابق
 .کند تقاضا یمال مؤسسات تمام از عندالمطالبه را منازعات حل و اتیشکا به یدگیرس به مربوط

 .دهند گزارش بانک دافغانستان به یده گزارش فورم ضم را انیمشتر اتیشکا به مربوط اسناد تمام تا اند مکلف یمال مؤسسات  )2(

نادرست، نا مکمل و یا تأخیر ) رسیدگی به شکایات مشتریان(مؤسسات مالی را در صورت ارایه گزارش افغانستان بانک می تواند د  )3(
 . اقدامات الزم را اتخاذ نماید جریمه نموده و سایرحسب قانون  در ارایه آن،

ت، عوامل به شکایات و حل منازعات مشتریان مالی باید بعد از تصنیف، تحلیل و رسیدگی به شکایاداخلی رسیدگی  بخش )4(
. شکایات را تشخیص و به بخش هاي مربوطه گزارش دهد تا در قسمت اصالح و بهبود آن تالش صورت گرفته و اقدام گردد

عوامل شکایات می تواند ناشی از کیفیت پائین، عدم مؤثریت و ویژگی یک محصول بوده، و یا ناشی از برخورد نامناسب، روش 
ؤثر عرضه خدمات، عوامل تخنیکی، افشاي معلومات مشتري و سایر موارد مشمول اصول تجاري غیر مسؤوالنه، روش هاي غیر م

 . حقوق مشتریان باشد

به شکایات و حل منازعات  داخلی رسیدگیدر صورت عدم اصالح محصوالت و رسیدگی به مسایل توسط شعبات مربوطه، بخش  )5(
 .ش دهدمشتریان مکلف است تا موضوع را به تفتیش داخلی مؤسسه مالی گزار

  ) 1(فقرة  مطابق ان،یمشتر  منازعات حل و اتیشکا به یداخل بخش گزارش حسب که اند مکلف یمال مؤسسات یداخلتفتیش  )6(

 ندینما قیتطب را شیخو مجازات و مکافات یسیپال ،ماده  نیا         

  

  متفرقه احکام
  :دهمپانز ةماد
 انیمشتر حقوق از تیحما یداخل یسیپال بانک، دافغانستان نافذه يها متحدالمال و مقررات ن،یقوان با مطابقت در دیبا یمال مؤسسات )1(

 . کنند نیتدو را شیخو

 و مکافات و انیمشتر حقوق از تیحما یداخل يها یسیپال مقرره، نیا قیتطب از تا اند مکلف یمال مؤسسات یداخل شیتفت بخش )2(
 ربعوار صورت به شیخو مربوطه مؤسسه یمال منازعات حل و اتیشکا به یدگیرس یداخل بخش اجراآت زین و ش،یخو مجازارت

  .کنند نظارت مؤثر و منظم گونه به و
 حساب معامالت خچهیتار تا بخواهد و بوده یمال مؤسسه کی در شیخو حساب نمودن مسدود خواهان يمشتر کی که یصورت در )3(

 حساب به را يمشتر معامالت خچهیتار تا اند مکلف یمال مؤسسات دهد، انتقال گرید یمال مؤسسه در شیخو حساب به را شیخو
 .دهند انتقال يمشتر نظر مورد یمال سسهؤم در آن
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 را انیمشتر) Account Transfer Form( حساب در شده انجام معامالت خچهیتار انتقال فورم تا اند مکلف یمال مؤسسات )4(
 در را لیذ موارد اقل حد و بوده دسترس قابل یمال مؤسسات تیسا بیو و ها یندگینما تمام در دیبا متذکره فورم. ندینما جادیا

 :باشد برداشته

 حساب؛ انتقال خیتار .1

  .گرید یمال ۀمؤسس به آن انتقال و یقبل یمال ۀمؤسس در حساب بستن بر یمبن يمشتر موافقت .2

 حساب که یمال مؤسسه دیتائ و مهر و گر؛ید یمال مؤسسه به یقبل یمال مؤسسه از معلومات انتقال بر یمبن يمشتر تیرضا .3
 .گرددیم انتقال آن از

 يکار روز پانزده مدت در را حساب انتقال ۀپروس حساب، انتقال مورد در یدرخواست افتیدر از بعد تا است مکلف یمال ۀمؤسس )5(
 .  ندارد یقبل یمال مؤسسه نزد یتیمکلف چیه يمشتر و شده بسته يمشتر حساب که دهد نانیاطم يمشتر يبرا کتباً و دینما لیتکم

 .باشد يمشتر حساب انتقال يادار مصارف از شتریب دینبا متذکره سیف حساب، انتقال غرض سیف اخذ صورت در )6(

 .گردند دیتجد ان،یمشتر درخواست نیح ای و آنها دیرس سر موعد از قبل تواندیم پرداخت يها کارت )7(

 يکار ساعات به رابطه در را یچاپ يتابلو ش،یخو یخدمات يها یندگینما زین و خود يها یندگینما در تا اند مکلف یمال مؤسسات )8(
 مطابق منظم بصورت دیبا یمال مؤسسات يها یندگینما تمام. ندینما نصب انیمشتر يبرا دید قابل و مناسب محل در و بیترت شیخو

 حقوق از تیحما یداخل یسیپال تا اند مکلف یمال مؤسسات نظار ئتیه.باشند فعال شیخو ۀمربوط یمال مؤسسه يکار ساعات
 حل العمل طرز و یسیپال ان،یمشتر يها ییدارا و امانات از محافظت طرزالعمل و یسیپال فروشات، طرزالعمل و یسیپال ان،یمشتر
 . ندینما بیتصو را شیخو مؤسسه ةاستفاد سؤ و ریتزو يایقضا

قانون  173وماده  107مطابقت با ماده  در بانکدر صورت هر نوع تخطی از این مقرره، مؤسسات مالی از طرف د افغانستان    )9(
 ..نوع و مبلغ جریمه ذریعه متحد المال مشخص میگردد. جریمه خواهند شد بانکداري

  انفاذذ
  :دهمشانز ةماد

 .بانک قابل اجرا بوده و در ویب سایت دافغانستان بانک به نشر می رسد دافغانستان عالی شوراياز تصویب این مقرره بعد 


