مدارک مورد نیاز وام گیرنده:
 .1اغل ٍ کپی ضٌبسٌبهِ ٍ کبرت هلی (2سری کپی)
 .2یک فقرُ چک هعتجر ثِ ّوراُ پریٌت گردش 3هبِّ حسبة جبری ثب هُْر ثبًک
 .3اغل کبرت عؿَیت هعتجر(حذاقل اعتجبر  3هبُ) سبزهبى ًظبم هٌْذسی سبختوبى استبى تْراى (ثرای ٍام ّبی
پٌجبُ هیلیَى ریبل)
 .4اغل ٍ کپی پرٍاًِ اضتغبل ثکبر هعتجر (حذاقل اعتجبر 3هبُ) سبزهبى ًظبم هٌْذسی سبختوبى استبى تْراى (ثرای
تسْیالت ثیطتر از  100هیلیَى ریبل)
 .5ارائِ قجؽ تلفي یب ثرق هحل سکًَت

مدارک مورد نیاز ضامن /ضامنین برای دریافت تسهیالت تا سقف 100/000/000ریال:
 .1اغل ٍ کپی ضٌبسٌبهِ ٍ کبرت هلی(1سری کپی)
 .2ارائِ ی یکی از اسٌبد ؾوبًتی زیر:
 -1 -2ارائِ پرٍاًِ اضتغبل ثکبر هٌْذسی ثِ ّوراُ پریٌت کبرکرد کبرّبی ارجبع ضذُ از قرف سبزهبى (هٌظَر از
پریٌت کبرکرد ثبیذ از کبرتبثل الکترًٍیکی خَد کبرّبی ارجبع ضذُ در سِ سبل اخیر را پریٌت ًوبییذ) +یک فقرُ
چک ّوراُ پریٌت گردش 3هبِّ حسبة جبری هوَْر ثِ هُْرثبًک
 -1 -1 -2در غَرتی کِ ثب دفبتر ًوبیٌذگی سبزهبى در سِ سبل اخیر کبر کردُ ایذ ثبیذ کپی پرٍاًِ اضتغبل
ثکبر خَد هوَْر ثِ هُْر دفبتر ًوبیٌذگی هجٌی ثر کبر ّبی ارجبع ضذُ ثبضذ
 -2 -1 -2اگر پرٍاًِ اضتغبل ثکبر خَد در اختیبر ضرکت حقَقی هی ثبضذ ثبیذ کپی ثراثر اغل پرٍاًِ اضتغبل
ثکبر هوَْر ثِ هُْر آى ضرکت ثِ ثبًک ارائِ گردد

*در غَرتی کِ ؾبهي ثب پرٍاًِ اضتغبل ثکبر خَد در سِ سبل اخیر کبر ًکردُ ثبضذ ًوی تَاًذ ثب استفبدُ از پرٍاًِ ؾوبًت ٍام
گیرًذُ را ثعْذُ ثگیرد ٍ ثبیذ یکی از هذارک ثٌذ ّبی  4 -2 ٍ 3 -2 ، 2 -2را ارائِ ًوبیٌذ
 -2 -2ارائِ آخریي فیص حقَقی ادارات دٍلتی یب ضرکت دٍلتی هوَْر ثِ هُْر کبرگسیٌی یب اهَر اداری +یک فقرُ
چک کبرهٌذی ّوراُ پریٌت گردش 3هبِّ حسبة جبری هوَْر ثِ هُْرثبًک (هٌظَر از چک کبرهٌذی ایي است
کِ ضوبرُ حسبة چک در فیص حقَقی درج ضذُ ثبضذ)
 -3 -2ارائِ اغل ٍ کپی پرٍاًِ کست هعتجر ضْر تْراى +یک فقرُ چک ثِ ّوراُ پریٌت حسبة گردش 3هبِّ
حسبة جبری هوَْر ثِ هُْر ثبًک
 -4 -2ارائِ ًبهِ کسر از حقَق از ادارات ٍ ضرکت ّبی دٍلتی  +یک فقرُ چک ثِ ّوراُ پریٌت حسبة گردش
3هبِّ حسبة جبری هوَْر ثِ هُْر ثبًک
نکات:
 .1حؿَر ؾبهي/ؾبهٌیي جْت تکویل پرًٍذُ الساهی هیثبضذ.
 .2هَاردی کِ در غذٍر گَاّی کسر از حقَق ثبیذ رعبیت ضَد:
 - 1 -2کلیِ ًبهِ ّبی کسر از حقَق ثِ ًبم( ثبًک قرؼ الحسٌِ رسبلت هرکس ثبًکذاری اجتوبعی ) غبدرضَد.
 -2 -2درًبهِ کسر ازحقَق ًبم ٍام گیرًذُ ،هجلغ تسْیالت ،هجلغ خبلع دریبفتی قیذ ضَد.
 -3-2هجلغ گَاّی کسر از حقَق هجلغ قسف را تبهیي ًوبیذ.
ّ . 3رضخع فقف هی تَاًذ ؾوبًت یک پرًٍذُ ٍام را ثِ عْذُ گیرد.
ٍ . 4ام گیرًذُ ٍ ؾبهي/ؾبهٌیي ًجبیذ چک ثرگطتی ٍ هعَق ثبًکی داضتِ ثبضٌذ.
 . 5سي ؾبهي/ؾبهٌیي ًجبیذ ثیص از 70سبل ثبضذ.

 . 6چکّب ثبیذ در حؿَر هسئَل هرثَـ ًَضتِ ضَد چک ثبیذ فراگیر ،ثذٍى تبریخ ،فعبل ،فبقذ ثرگطتی ،ثذٍى قلن
خَردگی ٍ پطت ًَیسی ٍ الفبظی چَى ؾوبًت یب اهبًت ثبضذ ،چک ضرکت ٍ چکّبی هطترک هَرد قجَل ًویثبضذ
 . 7چک از ؾبهي خبًن فقف ثب ارائِی گَاّی کسر از حقَق قبثل قجَل است.
 . 8چک فقف از ضْرّبیی کِ ثبًک قرؼ الحسٌِ رسبلت در آى ضْر ضعجِ دارد هَرد قجَل هی ثبضذ.
 . 9اغل فیص تلفي یب هذرک دال ثر تبییذ آدرس هحل ٍام گیرًذُ ٍ ؾبهي/ؾبهٌیي الساهی است.
 . 10پرٍاًِ ًظبم هٌْذسی یب کبرت عؿَیت حذاقل دارای اعتجبر  3هبِّ ثبضذ.
" اعضای که دارای شزایط خاص می باشند درصورتی که مبلغ باالتز اس 011.111.111ریال تا  011.111.111ریال
معزفی شدند می بایست به همزاه دو نفز ضامن با شزایط فوق الذکز بزای تکمیل پزونده به بانک مزاجعه نمایند"

اعؿبی هحترم پس از دریبفت پیبهک( )SMSتسْیالت ٍام ٍ یب استعالم ٍؾعیت از سبیت سبزهبى ثخص رفبُ ٍ -ام
در غَرتی کِ" هعرفی ثِ ثبًک را ًوبیص دّذ " ،هیتَاًٌذ ثب در دست داضتي هذارک فَق ثِ یکی از هحل ّبی زیر
هراجعِ فرهبیٌذ.
ردیف

نام محل

نشانی و تلفن

1

سبزهبى ًظبم هٌْذسی سبختوبى
استبى تْراى

هیذاى غٌعت خیبثبى ایراى زهیي خیبثبى هْستبى

2

هرکس خذهبت سردارجٌگل

3

ثبًک قرؼ الحسٌِ رسبلت

ساعت تشکیل
پرونده

 8الی14:30

تلفي 42707165:آقبی ضیرزاد
سردار جٌگل جٌَثی خیبثبى ایراى زهیي کَچِ ثْطت یکن

 8الی15

پالک ، 2تلفي 44485313:آقبی تَکلی
تْراًپبرس هیذاى پرٍیي ثلَار پرٍیي جٌت تبالر اهیراى

 8الی15

تلفي 77731569:آقبی الًَذی

 ؾوٌبً ضوبرُ تلفي زیر جْت پبسخگَیی ثِ ضکبیبت درخػَظ عذم تطکیل پرًٍذُ ٍ اهَر ثبًکی حؿَرتبى اعالم
هی گردد- :آقبی اکجرپَر66066201:

