
 (1)پیوست
 باسمه تعالی

 
 اعتباری كارت قالب در دانشگاه تهران هشد معرفی پرسنل به تسهیالت اعطای

 
 % 1 % و اخذ  ببونمذان   16ماه و بازپرداخت در اقساط مساوی ماهیانه ، با احتساب نرخ سود  36به مدت  ، ریال میلیون 500 مبلغ  کارت تسهیالت

 قرارداد الزم االجراء با ضامنین کامالً معتبرزمان صدور کارت( در قبال  )یکجا در

 : تسهیالت دریافتشرایط الزم جهت الف : 

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

نذدد   اعتباری کارت قالب در بدهی مانده فاقد متقاضی ، تسهیالت درخواست زمان که در گردد می اعطا شدگانی معرفی به اعتباری ( کارت2

 الزم به ذکر است سقف فردی کارت اعتباری در شبکه بانکی کل کشور ، پانصد میلیون ریال می باشد. دنباش ملت بانک

 بانکی کشور باشند. سیستم برگشتی ندد چک فاقد ( متقاضی تسهیالت و ضامنین می بایستی3

 بانکی کشور باشند. سیستم ندد معوق ) تعهدات مستقیم و غیرمستقیم( فاقد اقالم ( متقاضی تسهیالت و ضامنین می بایستی4

 ( متقاضی تسهیالت و ضامنین می بایستی در بانک ملت ، حساب داشته باشند.5

 ( ضمانت متقابل بین متقاضی تسهیالت و ضامنین مورد قبول نمی باشد.6

 بایستی کفاف پرداخت اقساط را بنماید.می متقاضی تسهیالت و ضامنین  خالص دریافتی ماهیانه%  40( 7

 % خالص حقوق و مدایا ) حقوق ماهیانه دریافتی پس از کسر اضافه کاری و موارد موردی ( 40 =توان بازپرداخت اقساط          

 : تشکیل پرونده ین جهتمتقاضی و ضامن مدارک الزمب : 

 شناسنامه صفحات کلیه( تصویر 1

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

 دانشگاه تهراناداره کل امور مالی هد کسر از حقوق صادره از ( نامه تع3

 ممهور به مهر محل اشتغال ( بخرین حکم کارگدینی4

 ممهور به مهر محل اشتغال ( بخرین فیش حقوقی5

 مراحل انجام كار :ج : 

 به روش ذیل برای تشکیل پرونده اقدام نمایند: توانندمتقاضیان دریافت تسهیالت می 

متقاضی با همراه داشتن معرفینامه صادره از اداره کل امور رفاهی دانشگاه تهذران و مذدارا اشذاره شذده در قسذمت )ب( مربذوط بذه خذود و           -1

جهذت تشذکیل پرونذده مراجعذه مذی      دانشگاه واقع در خیابان انقالب، روبروی درب اصلی دانشگاه عبه ش بانک ملت  ضامنین ، به قسمت اعتبارات

 نماید. 

بذه اتفذاق    تذا  می شود تسهیالت تماس گرفته متقاضی سپس باو را بعمل بورده  استعالم های الزماعتبارات شعبه پس از تشکیل پرونده ، بررسی و 

داد و ... بذه شذعبه مراجعذه نماینذدم الزم بذه ذکذر اسذت پرداخذت         جهت امضذاء قذرار  در روز تعیین شده ) با اصل شناسنامه و کارت ملی (  ینضامن

می بایستی حذداکرر رذرف    وام گیرندهتسهیالت کارت اعتباری از طریق صدور کارت با اعتباری به میدان خالص تسهیالت صورت می گیرد که 

 پوز فروشگاهی، از اعتبار کارت استفاده نماید. هفته و از طریق یک


