
 الف : شرایط الزم جهت دریافت تسهیالت :

 بانكی کشور باشند. سیستم برگشتی نزد چك فاقد می بایستی ضامن( متقاضی تسهیالت و 1

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

 مورد قبول نمی باشد. ضامنملت بین متقاضی تسهیالت و ( ضمانت متقابل در بانك 3

 بانك ملت ، حساب داشته باشند. یكی از شعب می بایستی در ضامن( متقاضی تسهیالت و 4

 کارت قالب  در  بدهی  مانده فاقد  متقاضدی تسدهیالت ،  درخواسدت  زمان  که در می گردد اعطا شددگانی معرفی به اعتباری کارت( 5

 .باشند ملت بانكشعب نزد  اعتباری

باشند و پرداخت تسهیالت یا قبول ضمانت به دارندگان رتبه   Cیا   Bیا  Aدارای رتبه اعتباری    می بایسدتی ضدامنمتقاضدی تسدهیالت و ( 6

D  یاE .امكانپذیر نمی باشد 

 پرداخت اقساط شبكه بانكی آنها را بنماید.می بایستی کفاف  ضامنمتقاضی تسهیالت و همچنین  خالص دریافتی ماهیانه%  40( 7

 ریال می باشد. 4.000.000( حداقل مانده حساب بانك ملت متقاضی تسهیالت در زمان تشكیل پرونده ، مبلغ 8

 .خطاب به بانك ملت جهت دریافت تسهیالت ارایه معرفینامه از اداره کل امور رفاهی دانشگاه تهران( 9

 

 جهت تشکیل پرونده : ضامنو  متقاضی تسهیالتب : مدارک الزم 

 ( ضامن( تصویر کلیه صفحات شناسنامه ) متقاضی تسهیالت و 1

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

 ( ضامن) متقاضی و  دانشگاه( نامه تعهد کسر از حقوق صادره از 3

 ( ضامن( آخرین حكم کارگزینی ممهور به مهر محل اشتغال ) متقاضی و 4

 ( ضامن( آخرین فیش حقوقی ممهور به مهر محل اشتغال ) متقاضی و 5

 

 

 

 

 



 با سالم،

فی مابین شرکت معین گردشگری بانك ملت و اداره کل امور رفاهی     27/08/1399مورخ    1012-110تفاهم نامه شماره   احتراماً پیرو

تسهیالت   عضو رسمی دانشگاه تهران جهت دریافت 28364 بدینوسیله جناب آقای کاظم سنجربیگی به شماره پرسنلی  دانشگاه تهران ،

خواهشمند است دستور فرمایید براساس ضوابط و مقررات مربوطه    .معرفی میگردند  نمیلیون ریال حضور تا  300به مبلغ   سفر کارت ملت

 ، مساعدت الزم را مبذول فرمایند. با آرزوی توفیق الهی 

 


