
 

 حقوق مصرف کننده در نظام بانکی
 

 

 

 

 

 

 

 دكتر ايرج حسيني صدرآبادي

 عضو هيأت علمي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري

 

 نيا مرتضي جمالي

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

 فهرست مطالب

 9 ...................................................................................................... درآمد

 19 .................. يبانک نظام در كنندهمصرف از تيحما يمبان و يكل ميمفاه :اول فصل

 19 ...................................................................... فیتعار و میمفاه :اول مبحث

 19 ..................................................... یبانک نظام و یبانکدار بانک،: اول گفتار

 26 .......................................... یبانک خدمات یمشتر و کننده مصرف: دوم گفتار

 26 ........................................................................ کنندهمصرف: اول بند

 27 .................................................... رانیا حقوق در کنندهمصرف ـ الف

 27 ........................................... کشورها گرید حقوق در کنندهمصرف ـ ب

 34 .............................................................................. یمشتر: دوم بند

 37 ................................. یبانک نظام در کنندهمصرف از تیحما لزوم یمبان :دوم مبحث

 38 ....................................................... یمعاوض عدالت تحقق عدم: اول گفتار

 47 ................................................................ اطالعات تقارن عدم: دوم گفتار

 51 ....................................... یبانکدار و بانک غالب و ممتاز تیوضع: سوم گفتار

 55 ............................... آن بردن نیب از یبرا تالش و یمال تیمحروم: چهارم گفتار

 64 .................... هابانک منافع نیتام بر یبانک نظام یگذاراستیس تمرکز: پنجم گفتار

 69 .......... يبانک نظام در كنندهمصرف از تيحما آثار و كنندهمصرف حقوق :دوم فصل

 69 ........................................... یبانکدار صنعت در کنندهمصرف حقوق :اول مبحث

 69 .................................... یبانک نظام در کنندهمصرف یخصوصمیحر: اول گفتار

 حقـوق  در کننـدگان مصـرف  یخصوصـ  میحـر  و یبـانک  اسـرار  حفـ   لزوم: اول بند

 70 ............................................................................................ رانیا



6  کننده در نظام بانکی حقوق مصرف 

 74 ............................................. یخارج حقوق در یخصوص میحر: دوم بند

 79 ...................................... اصل کی عنوان به یبانک اسرار ییشناسا: سوم بند

 80 ............................................. یبانک اسرار حف  اصل محدوده: چهارم بند

 82 ......................................................... اطالعات به یدسترس حق: دوم گفتار

 83 .............................. اطالعات تقارن عدم حیتصح تیکفا و ضرورت: اول بند

 84 ...................................................... اطالعات ارائه به تعهد انواع: دوم بند

 88 .................................. متعهد تیمسئول حدود و اطالعات ارائه آثار: سوم بند

 91 ...................................................... اطالعات ارائه یهاروش: چهارم بند

 93 .... رانیا یبانک خدمات کنندگانمصرف به اطالعات ارائه یقانون گاهیجا: پنجم بند

 95 ....................... مناسب آموزش از یبرخوردار یبرا کنندهمصرف حق: سوم گفتار

 99 ........................................... اطالعات ارائه و یمال آموزش ارتباط: اول بند

 102 ..................................................................... آموزش اقسام: دوم بند

 107 ..................................................... تیامن از یبرخوردار حق: چهارم گفتار

ــار ــنجم گفت ــه: پ ــاتیتبل ارائ ــب غ ــپره و مناس ــفر از زی ــراه و دادن بی ــردن گم   ک

 116 ..................................................................................... کنندهمصرف

 123 ................................................ یبانک خدمات به یدسترس حق: ششم گفتار

 134 ................. هابانک جانب از متعارف و معقول سود و کارمزد افتیدر: هفتم گفتار

 134 ............................................................. کایآمر در یبانک سود: اول بند

 136 .......................................................... انگلستان در یبانک سود: دوم بند

 142 .................................. رانیا یبانکدار نظام در عقود بودن یصور: سوم بند

 144 .................................... یبانک نظام در بهره نرخ یدستور نییتع: چهارم بند

 146 .....................................یبانک نظام در کنندگانمصرف از تیحما آثار :دوم مبحث

 146 ..................................... یاسالم یبانکدار تحقق جهت در حرکت: اول گفتار

 150 ......................................... یاجتماع یها تیمسئول به ییگو پاسخ: دوم گفتار

 156 ...................................... سود کسب به هابانک صرف تمرکز عدم: سوم گفتار

 161 ............................................ یاجتماع انسجام و شدن مندنظام: چهارم گفتار

 163 ...................................................... یبانک خدمات یفیک ارتقاء: پنجم گفتار



 7 فهرست مطالب

 165 .................................. یبانک خدمات و اعتبارات به بهتر یدسترس: ششم گفتار

 168 ........................................................................ ضیتبع رفع: هفتم گفتار

 172 ....................بانک شتریب سود کسب و بانک انیمشتر تیرضا جلب: هشتم گفتار

 175 .............. يبانک نظام كنندگانمصرف اختالفات حل و تيحما سازوكار :سوم فصل

 175 ........................................ کنندهمصرف حقوق از تیحما یهاکیتکن :اول مبحث

 176 ........ یردولتیغ ینهادها قیطر از یبانک خدمات کنندهمصرف از تیحما: اول گفتار

 179 .....................یمال خدمات کنندگانمصرف از تیحما در دولت نقش: دوم گفتار

 180 ....................... یبانک خدمات ارائه یبرا الزم یربناهایز کردن فراهم: اول بند

 180 ....................................... یمرکز بانک استقالل جهت در حرکت: دوم بند

 182 ............................................................ یبانک نظام بر نظارت: سوم بند

 185 ..................................................... رقابت نهیزم کردن فراهم: چهارم بند

 189 ......... یقانونگذار قیطر از یبانک خدمات کنندگانمصرف از تیحما: پنجم بند

 191 ......................... کنندهمصرف از ییقضا تیحما یبرا دولت تالش: ششم بند

 195 ......... یبانک خدمات کنندهمصرف خسارت جبران و اختالف حل یهاوهیش :دوم مبحث

 197 ................................ یبانک نظام در کنندگانمصرف خسارت جبران: اول گفتار

 197 .......................................................... هابانک تیمسئول یمبنا: اول بند

 198 .......... یمدن تیمسئول قانون یمبنا بر بانک تیمسئول چارچوب و مبنا ـ الف

 یبـانک  و یپـول  قـانون  35 مـاده  ج بند در بانک تیمسئول یمبنا و چارچوب ـ  ب

 200 ............................................................................ 1352 مصوب

 200 ..................................................................... رانیمد تیمسئول ـ1

 200 ....................................................................... بانک تیمسئول ـ2

 208 ................................. هابانک هیعل کنندهمصرف یادعا اثبات نحوه: دوم بند

ــد ــر: ســوم بن ــهیزم در مشــکالت نیمهمت ــدگانمصــرف اتیشــکا ن  خــدمات از کنن

 210 .......................................................................................... یبانک

 یمـال  یبازرسـ  خـدمت  و یمـال  خـدمات  اداره موجب به خسارت جبران: چهارم بند

 212 ............................................................................. (FOS) انگلستان



8  کننده در نظام بانکی حقوق مصرف 

 و هـا بانـک  هیـ عل کننـدگان مصرف اتیشکا به یدگیرس و اختالف حل نحوه: دوم گفتار

 214 ................................................................................... یمال موسسات

 یبانک نظام عملکرد از آنها نزد توانیم که یرسم و ییقضا ینهادها و مراجع: اول بند

 215 .................................................................................. کرد تیشکا

 216 ........ یدولت ریغ یهابانک یادار اقدامات و ماتیتصم از تیشکا نحوه (الف

 217 ..................... یدولت یهابانک یادار اقدامات و ماتیتصم از تیشکا (ب

 وهیشـ  قیـ طر از و ییقضـا  ریـ غ قیـ طر از کننـده مصرف یدعاو فصل و حل: دوم بند

 218 ........................................................................................... نینو

 و هـا بانـک  از انیمشـتر  تیشـکا  نهیزم در کایآمر رزرو فدرال فدرال تیفعال (الف

 219 ........................................................................... یمال موسسات

 222 ......... کنندگانمصرف تیشکا به یدگیرس یبرا کانادا یبانک نظام ندیفرا (ب

 بـه  یدگیرسـ  در انگلسـتان  یمـال  یبازرسـ  خدمات و یمال خدمات اداره نقش (ج

 226 .....................................................................مصرفکننده اتیشکا

  در یبــانک خــدمات کننــدگانمصــرف اتیشــکا بــه یدگیرســ یداخلــ نــدیفرا( د

 235 ....................................................................................... رانیا

 نظـام  خـدمات  کنندهمصرف اتیشکا به کننده یدگیرس مراجع ییقضا هیرو: سوم بند

 239 .......................................................................................... یبانک

 247 ..................................................................................................... برآمد

 250 ............................................................................... مآخذ و منابع فهرست

 250 .............................................................................. یفارس منابع ـ1

 250 ............................................................................ هاکتاب ـ الف

 251 ......................................................................... هانامه انیپا ـ ب

 251 ............................................................................... مقاالت ـ ج

 253 ............................................................................ یسیانگل منابع ـ2

 254 ....................................................................... ینترنتیا یهاگاهیپا ـ3


