شـرايط افـتـتاح حســاب
اشـخاص حقيقي و حـقوقي خـارجی

سرمایهگذاران خارجی عالقمند به فعالیت اقتصادی در ایران میتوانند با افتتاح حساب در
بانک خاورمیانه نسبت به انجام امور بانکی و نقل و انتقال وجوه میان بانکها اقدام نمایند.
گشایش حساب برای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی با رعایت شرایط زیرانجام میشود:
شرایط افتتاح حساب اشخاص حقيقي خارجي:

 -1تکمیل فرم مشخصات اشخاص حقیقی دارنده حساب بانكي توسط شعبه
 -2ارائه اصل و كپي مدارك شناسايي معتبر به شرح زير:
گذرنامه معتبر :گذرنامهاي است که تاريخ انقضاء آن تمام نشده باشد و داراي اجازه اقامت معتبر باشد.
اجازه اقامت معتبر عبارت است از:
پروانه اقامت معتبر صادره توسط نيروي انتظامي ،درج شده در گذرنامه
رواديد داراي تاريخ اعتبار صادره توسط وزارت امور خارجه ،درج شده در گذرنامه
گذرنامه اتباع کشورهاي لغو رواديد با ايران ،داراي مهر ورود به کشور و حداکثر يک ماه از تاريخ ورود
گذرنامه اتباع خارجي داراي مجوز تمديد رواديد ،صادره توسط نيروي انتظامي
توجه :رواديد و يا اجازه اقامت در ايران درج شده در گذرنامههاي خدمت و گذرنامههای سياسي توسط
وزارت امور خارجه صادر ميگردد.
دفترچه پناهندگي معتبر صادره توسط نيروي انتظامي
کارت هويت معتبر صادر شده توسط وزارت کشور
کارت خروجي مدتدار(آمايش) معتبر صادره توسط وزارت کشور
توجه :اعتبار دفترچههاي پناهندگي ،کارتهاي هويت و آمايشي منوط به عدم انقضاي تاريخ آن ميباشد.
شرایط افتتاح حساب اشخاص حقوقی خارجي:
 -1تکمیل فرم مشخصات اشخاص حقوقي دارنده حساب بانكي توسط شعبه
 -2ارائه اصل و كپي مدارك شناسايي معتبر به شرح زير:

معرفينامه وزارت امور خارجه در خصوص نمايندگي سياسي کشورها و سازمانهاي بينالمللي
معرفينامه وزارت کشور در خصوص سازمانهاي مردمنهاد خارجي
مدارک ثبت ساير اشخاص حقوقي خارجي در خارج از ايران که در آن محل ثبت ،تاريخ ثبت ،شماره ثبت
و موضوع فعاليت شخص حقوقي قيد شده باشد.
توجه :در مورد شرکتهاي خارجي ،شعب و دفاتر نمايندگي شرکتهاي خارجي در ايران و همچنين سازمانهاي
مردمنهاد خارجي ،عالوه بر شناسايي کامل اشخاص حقيقي که صاحب امضاء حساب میباشند ،الزم است
مشخصات مسئولين خارجي مقيم و داراي مجوز تردد به ايران (به شرح مندرج در مورد اشخاص حقيقي) و نيز
مشخصات اعضاي هيأتمديره و مديران ارشد ارکان مشابه هر يک از آنها در خارج از کشور (به شرح مندرج
در مورد اشخاص حقيقي به جز شماره پروانه اقامت و رواديد و نشاني) به همراه مشخصات شرکتمادر آنها در
خارج از ایران ـ براساس مفاد فرمهاي شماره يک و دو ـ اخذ شود.
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