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 باسمه تعالی

   عقد مرابحه قالب در دانشگاه تهران هشد معرفی پرسنل به تسهیالت اعطای

ماه و بازپرداخت در اقساط مساوی ماهیانهه ، بها اساسهار نهر       48به مدت  ، ریال میلیون  500  مبلغ به در قالب عقد مرابحه  تسهیالت

 ضامنین کامالً معابربا % و در قبال قرارداد الزم االجراء  16سود 

 : تسهیالت دریافتشرایط الزم جهت الف : 

 با ذکر مبلغ تسهیالت جهت ماقاضی اداره کل امور رفاهی دانشگاه تهرانارایه معرفینامه از  (1

 کشور باشند. بانكی سیسام نزد برگشای چك فاقد می بایسای تسهیالت و ضامنینماقاضی ( 2

 کشور باشند. بانكی سیسام نزد (معوق ) تعهدات مساقیم و غیرمساقیم اقالم فاقد می بایسای تسهیالت و ضامنینماقاضی ( 3

 در بانك ملت ، سسار داشاه باشند. می بایسای تسهیالت و ضامنینماقاضی ( 4

 تسهیالت و ضامنین مورد قبول نمی باشد.ماقاضی ( ضمانت ماقابل بین 5

په  از   دنباشه  یا سایر بانكهها  ملت نزد بانك اعاباری کارت قالب در بدهی ماندهامكان پرداخت تسهیالت به ماقاضیانی که دارای ( 6

 بررسی های الزم و رعایت بند ذیل مقدور می باشد.

 بایسای کفاف پرداخت اقساط را بنماید.می ماقاضی تسهیالت و ضامنین  خالص دریافای ماهیانه%  40( 7

 % خالص سقوق و مزایا ) سقوق ماهیانه دریافای پ  از کسر اضافه کاری و موارد موردی ( 40 =توان بازپرداخت اقساط         

 

 : تشکیل پرونده ین جهتمتقاضی و ضامن 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

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

 ممهور به مهر محل اشاغال ( آخرین سكم کارگزینی4

 ممهور به مهر محل اشاغال ( آخرین فیش سقوقی5

 ی داخلی، خرید کاالی ایرانی در اولویت می باشد (( فاکاور خرید کاال به مبلغ خالص تسهیالت ) با هدف سمایت از تولید کاال6

 

 مراحل انجام کار :ج : 

مهدار   دانشگاه تهران و اداره کل امور رفاهی از  صادره معرفینامه تسهیالت ، ابادا ماقاضی با همراه داشان دریافتجهت سهولت در 

  )ر( مربوط به خود و ضامنین ، به قسمت اعابارات شعبه جهت تشكیل پرونده مراجعه می نماید. قسمتاشاره شده در 

 تا می شود تسهیالت تماس گرفاه ماقاضی سپ  باو را بعمل آورده  اساعالم های الزماعابارات شعبه پ  از تشكیل پرونده ، بررسی و 

داد و ... به شعبه مراجعهه نماینهدال الزم بهه ذکهر     جهت امضاء قراردر روز تعیین شده ) با اصل شناسنامه و کارت ملی (  ینبه اتفاق ضامن

 در وجه ماقاضی تسهیالت صورت می گیرد. از طریق چك بانكی ،پرداخت تسهیالتاست 


