بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

«دستورالعمل نحوه رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به گزارش اعتباري»
(موضوع ماده  20آييننامه نظام سنجش اعتبار)

»بسمهتعالي«

با استناد به ماده ( )20آيين نامه نظام سنجش اعتبار به شماره/39151ت 55296هـ مورخ  1398/4/4مصوب
هيئت محترم وزيران" ،دستورالعمل نحوه رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به گزارش اعتباري" که از اين پس
به اختصار "دستورالعمل" ناميده ميشود ،تهيه و تدوين ميگردد.
ماده  -1در اين دستورالعمل ،اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
-1-1آييننامه :آييننامه نظام سنجش اعتبار؛
 -1-2اعتراض :درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي يا وکيل يا نماينده قانوني وي براي رسيدگي به شـاايت
ايشان از گزارش اعتباري ارائه شده توسط شرکت اعتبارسنجي؛
 -1-3سامانه  :سامانه رسيدگي به اعتراض موضوع ماده  3دستورالعمل؛
 -1-4بانــم مرکــزي ،شــورا ،اشــخاص ،مسسســه اعتبــاري ،اســت ادهکنندگان ،تامينکننــدگان ،شــرکت
اعتبارسنجي ،امتياز اعتباري ،گزارش اعتباري براساس تعاريف ارائه شده در بنـدهاي متنـارر در "مـاده "1
آييننامه.
ماده  -2وري ه کنترل گزارش اعتباري به عهده اشخاص ميباشد و بايـد بـا اخـگ گـزارش اعتبـاري از بسـترهاي
موجود ،از صحت اطالعات منعاس شده در آن اطمينان حاصل نمايند .بديهي اسـت در صـورت هرگونـه نقـ

در

اطالعات گزارش اعتباري ،وري ه ارائه اعتراض و پيگيري آن بهعهده اشخاص ميباشد .اين موضوع بايـد در مـتن
گزارش اعتباري قيد شود.
تبصره -در صورت درخواست اشخاص ،است اده کنندگان مورفاند يم نسخه از تصوير گزارش اعتبـاري دريافـت
شده را بدون دريافت وجه در اختيار آنها قرار دهند .اين موضوع بايد در متن توافق نامه همااري فيمـابين شـرکت
اعتبارسنجي و است اده کنندگان درج شود.
ماده  -3شرکت اعتبارسنجي مورف است سامانه را حداکثر ررف مدت  3مـاه پـس از ابـال ايـن دسـتورالعمل،
بهگونهاي تهيه ،اجرا و بهره برداري نمايد که اشخاص معترض بتوانند بصورت غيرحضوري ،اعتراض خود را ثبـت و
کد رهگيري دريافت نمايند.
تبصره -شرکت اعتبار سنجي مورف است به هر گزارش اعتباري ،يم کد ياتا اختصاص دهد.
ماده  -4اشخاص مال ند اعتراض خود به گزارش اعتباري را ررف حداکثر يم ماه پس از تاريخ دريافت گـزارش،
با ارائه کد ياتاي گزارش مگکور در سامانه ثبت نمايند .اين موضوع بايد در متن گزارش اعتباري قيد شود.
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تبصره  -1اشخاص تنها ميتوانند نسبت به اطالعات گزارش اعتباري ،اعتراض خود را ثبت نمايند .اين موضوع بايد
در متن گزارش اعتباري قيد شود.
تبصره  -2در صورتيکه اشخاص مبادرت به پرداخت مبالغ غيرجاري تسهيالت و رفع سـو اثـر از ـم برگشـتي
نمودهاند ،حداقل زمان مورد نياز براي بهروزرساني اطالعات مگکور  10روز کاري از تـاريخ اقـدام مـي باشـد و بـه
اعتراضات ارائه شده در بازه مگکور رسيدگي نميشود .اين موضوع بايد در متن گزارش اعتباري قيد شود.
ماده  -5شرکت اعتبارسنجي مورف است در صورت ارائه اعتراض توسط اشخاص ،حـداکثر رـرف مـدت  10روز
کاري از زمان ارائه اعتراض نسبت به بررسي آن و اعالم نتيجه اقدام نمايد.
تبصره  -نحوه رسيدگي و پاسخ ارائه شده از سوي شرکت اعتبارسنجي بايد منطبق بر اين دسـتورالعمل ،قـوانين و
مقررات موضوعه و بخشنامههاي ابالغي از سوي بانم مرکزي و شورا باشد.
ماده  -6آنچه شرکت اعتبارسنجي نسبت به بررسي آن اقدام خواهد نمود محدود به حوزه کاري خود خواهد بـود و
در صورتي که نتيجه رسيدگي به اعتراض مبين قصور آن شرکت باشد مالف است نسبت به اصالح گزارش اعتباري
حداکثر ررف سه روز کاري مطابق با نتيجه رسيدگي به اعتراض ،اقدام نمايد و در صـورتياه نتيجـه رسـيدگي بـه
اعتراض حاکي از عدم صحت يا ناق

بودن اطالعات مندرج در گزارش اعتباري باشد ،شرکت اعتبارسنجي مورف

است اطالعات تأمين کننده مربوطه را جهت پيگيري ،در اختيار شخ

معترض قرار دهد.

ماده  -7در صورتي که نتيجه رسيدگي به اعتراض ،منجر به اصالح و ارسـال اطالعـات صـحيح از سـوي تـامين
کنندگان گردد ،شرکت اعتبارسنجي مالف است اطالعات گزارش اعتباري شخ

را حداکثر ررف سـه روز کـاري

مطابق با نتيجه رسيدگي به اعتراض ،اصالح نمايد.
ماده  -8در صورتيکه شرکت اعتبارسنجي ررف مدت مقرر به اعتراض اشخاص پاسخ ندهد يا پاسخ ارائـه شـده
معترض قرار نگيرد اشخاص ميتوانند موضوع را جهت رسـيدگي

در خصوص قصور شرکت ،مورد پگيرش شخ
به دبيرخانه شورا منعاس نمايد .درصورت تشخي

احراز تخلف شرکت اعتبارسنجي از سوي بانم مرکزي ،مراتب

جهت تصميمگيري به کميته منتخب شورا محول ميگردد؛ کميته مگکور مورف است حـداکثر رـرف مـدت  10روز
کاري موضوع را بررسي و نتيجه را به شخ

معترض اعالم و در صورت نياز جهت اصالح به شرکت اعتبار سـنجي

ارسال نمايد.
تبصره -1ارجاع اعتراض به دبيرخانه شورا ،صرفاً پس از طي مراحل مربوط بـه سـامانه رسـيدگي بـه اعتـراض در
شرکت اعتبارسنجي اماان پگير ميباشد.
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تبصره -2کميته منتخب شورا در صورت احراز تخلف شرکت اعتبارسنجي ،موضوع را جهت اتخاذ تصميم نهايي بـه
شورا گزارش مينمايد و آن شورا حسب مورد يم يا ند مورد از اقدامات نظارتي تعيين شده در ماده  11آييننامـه
را در مورد آن شرکت اعمال خواهد نمود.
ماده  -9در صورتي که نتيجه رسيدگي به اعتراض مطابق مواد  7 ، 6و  8باشد ،شرکت اعتبارسنجي مورف اسـت
بنا به درخواست شخ

معترض به صورت رايگان ،نتيجه و م اد تغييرات را براي است ادهکنندگاني که طي سه ماهه

اخير از شرکت اعتبارسنجي در خصوص شخ

معتـرض اسـتعالم و از خـدمات شـرکت اعتبارسـنجي اسـت اده

نمودهاند ،ارسال نمايد.
ماده  -10شرکت اعتبارسنجي مورف است گزارشها و دسترسي برخط درخواسـتي بانـم مرکـزي را در سـامانه
پيادهسازي و اجرا نمايد.

اين دستورالعمل مشتمل بر  10ماده و  7تبصره در هارمين جلسه مورخ  1398/09/18شوراي سنجش اعتبـار
و در جلسه مورخ  1398/10/24هيئت عامل بانم مرکزي ج.ا.ا به تصويب رسيد و از تـاريخ ابـال مزم امجـرا
است.
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