
 باسمه تعالی

   تهران دانشگاه هیات علمی محترم اعضای به طرح فرهیختگان تسهیالت اعطای

 % 18نرخ سود  ومساوی ماهیانه،  قسط 60 بازپرداخت در ریال، میلیون 990 مبلغ به تجهیزات و خانگی لوازم دخری تسهیالت

 

 : تسهیالت دریافتشرایط الزم جهت الف : 

      .با ذکر مبلغ تسهیالت جهت متقاضی دانشگاه تهراناداره کل امور رفاهی ارایه معرفینامه از ( 1

 کشور باشند. بانكی سیستم نزد (معوق ) تعهدات مستقیم و غیرمستقیم اقالم فاقد می بایستی تسهیالت و ضامنینمتقاضی ( 2

 در بانک ملت ، حساب داشته باشند. می بایستی ( ضامنین3

 و ضامنین مورد قبول نمی باشد. تسهیالتمتقاضی ( ضمانت متقابل بین 4

هیات علمی دانشههگاه تهران بوده و عالوه بر  ن ، محترم نفر از اعضههای  2ضههمانت با قرارداد الزم االجراء شههامل تسهههیالت ،  ایق( وث5

جاری سپرده  ساعت قبل از پرداخت تسهیالت به حساب     24ریال می بایستی   30.500.000% از اصل و سود تسهیالت به مبلغ     2معادل 

 واریز و تا پایان مدت قرارداد ، به عنوان قسمتی از وثیقه در حساب مسدود می باشد. متقاضی بدون دسته چک

 .مقدور می باشد نیز هستند اعتباری کارت قالب در بدهی مانده( امكان پرداخت تسهیالت به متقاضیانی که دارای 6

 مین مبلغ مسدودی ، پیش پرداخت و سایر هزینه های مرتبط خواهد بود.( تشكیل پرونده و پرداخت تسهیالت ، مستلزم تا7

 ریال ( 25.150.000) قسط ماهیانه  بایستی کفاف پرداخت اقساط را بنماید.می متقاضی و ضامنین  خالص دریافتی ماهیانه%  40( 8

 موردی ( واریز ی های% خالص حقوق و مزایا ) حقوق ماهیانه دریافتی پس از کسر اضافه کاری و  40 =توان بازپرداخت اقساط      

 کشور باشند. بانكی سیستم نزد برگشتی چک فاقد می بایستی ضامنینتسهیالت و متقاضی ( 9

 : تشکیل پرونده جهت ینضامنو  متقاضی مدارک الزمب : 

 شناسنامه صفحات کلیهتصویر ( 1

 کارت ملی ( برگه درخواست قدیم وپشت و روی کارت ملی  تصویر) یا  پشت و روی کارت ملی جدید تصویر( 2

 صادره از اداره کل امور مالی دانشگاه تهران  (  هیات علمیمتقاضی )  نامه تعهد کسر از حقوق( 3

 صادره از اداره کل امور مالی دانشگاه تهران(  هیات علمینفر  2ضامنین ) ( نامه تعهد کسر از حقوق 4

 ممهور به مهر محل اشتغال (  خرین حكم کارگزینی5

 ممهور به مهر محل اشتغال حقوقی(  خرین فیش 6

 ریال )با هدف حمایت از تولید کاالی داخلی، خرید کاالی ایرانی در اولویت می باشد( 1.100.000.000فاکتور خرید کاال به مبلغ ( 7

 

 مراحل انجام کار :ج : 

به شعبه مراجعه نموده و  خود رت ملیشناسنامه و کااصل و تصویر جهت سهولت در پرداخت تسهیالت ، ابتدا متقاضی با همراه داشتن    

شتن مدارک     .جاری بدون دسته چک افتتاح می نماید سپرده  حساب   شاره شده در    بعد از افتتاح حساب ، متقاضی با همراه دا  قسمت ا

، پرونده عتبارات شعبه پس از تشكیل  ا )ب( مربوط به خود و ضامنین ، به قسمت اعتبارات شعبه جهت تشكیل پرونده مراجعه می نماید.    

ستعالم و   سی  ا ضوابط و مقررات  را های الزمبرر ضی  سپس با و بعمل  ورده  در چارچوب  سهیالت تماس گرفته  متقا شود  ت به  تا می 

 اد و ... به شعبه مراجعه نمایند.دجهت امضاء قراردر روز تعیین شده ) با اصل شناسنامه و کارت ملی (  یناتفاق ضامن

 (( تماس حاصل فرمایید. 66951890با معاون اعتباری شعبه  قای زمانی به شماره  راهنمایی الزم ارایهضرورت و نیاز به در صورت )) 


