
 بنام خدا

 امه اجرایی صندوق قرض الحسنه خانه شاهرودن آیین

با  صندوق ن یا ،و در صورت امکان سایر هموطنانرفع نیازهای فوری و ضروری همشهریان ارجمند به منظور 

تاسیس  08/02/1397مورخه  32919کسب مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی به شماره 

ه های افراد خیر و پرداخت وام قرض الحسنه به واجدین شرایط میباشد .گردیده و آماده دریافت سپرد  

وجوه مورد  وحقیقی و یا حقوقی میتوانند در این صندوق به نام خود حسابی افتتاح کلیه اشخاص  -1ماده 

  .واریز وجوه بیشتر منوط به تایید هیات مدیره میباشد واریز نمایند.ریال  150.000.000تا سقف نظر خود را 

به مبلغ حداقل سپرده ، گشایش حساب به متقاضیان شرط الزم جهت بررسی و پرداخت وام  -2ماده 

این وجه به عنوان سپرده متقاضی تلقی و پرداخت اصل آن توسط صندوق ریال تعیین گردید .   1.000.000

 .مربوطه پیوست میباشد مراحل و وام درخواست بررسی جهت الزم شرایط ضمانت میگردد.

نده متقاضی ثبت و در مراحل بعدی و: هرگونه تاخیر در بازپرداخت وام به عنوان امتیاز منفی در پرتبصره

 لحاظ خواهد شد.

 انجام میگیرد .  * به دو صورت عمومی و یا اختصاصیام پرداخت و – 3ماده 

مبلغ   سقف وامهای عمومی که به منظور رفع نیازهای فوری و اضطراری متقاضیان پرداخت میگردد

 ماه ترجیحا با اقساط برابر تعیین گردید . 10ریال و مدت بازپرداخت آن  30.000.000

تسویه وام  پرداخت وبیشتر در چگونگی حالت اختصاصی به مواردی اطالق میگردد که نقش صندوق  *

تامین صی بطور اختصاتوسط ضامن ، معرف و یا  . . . .  متقاضی مورد نظر وجه وام % 70حداقل میباشد و 

 ریال تعیین گردید . 100.000.000اختصاصی  وام  میگردد . حداکثر مبلغ

 : در اینگونه موارد با بازپرداخت اولین اقساط وام، ابتدا سهم صندوق تسویه میگردد .تبصره

ی شده و اطمینان از امکان ، ضامن معرفپرداخت هر گونه وام پس از بررسی درخواست متقاضی  – 4ماده 

بازپرداخت آن و تایید هیات مدیره صندوق انجام میگیرد . هیات مدیره صندوق در رد و یا قبول درخواستها 

 میباشد. وجاهتمختار بوده و هر گونه اعتراضی به نتایج تصمیمات هیات مدیره از طرف متقاضیان وام فاقد 

از  "آابتداو % محاسبه 4ماخذ  کارمزدی بااجرائی پرداخت وام ،  های عملیات به منظور جبران هزینه -5ماده 

میزان وام مصوب کسر و الباقی به متقاضی پرداخت میگردد . مبلغ کارمزد حتی در صورت تسویه پیش از 

 موعد وام پرداختی غیر قابل برگشت میباشد .

 رداخت نماید.پ افتی وامهای دری سپردهسرمایه صندوق و %70هیات مدیره مجازاست حداکثر تا سقف -6ماده 

اعضای امه صرفا با رای و تصویب دو سوم ن هر گونه حک و اصالح ، کاهش و یا افزایش این آیین – 7ماده 

 صندوق امکان پذیر خواهد بود .امناء هیات 

د  رسی صندوق قرض الحسنه خانه شاهرود امنابه تصویب هیات 03/08/1397ماده در تاریخ  7این آیینامه در 

 و از همین تاریخ قابل اجرا میباشد .



 

 

 

 

 1ضمیمه 

  الزم جهت بررسی درخواست وام شرایط 

 (توسط متقاضی)نیازمندی  حرازارائه مستندات الزم جهت ا-1

 (توسط متقاضی)توان باز پرداخت وام  حرازارائه مستندات الزم جهت ا -2

 (توسط متقاضی)معرفی ضامن معتبر  -3

 (توسط متقاضی)ت وام با امضای متقاضی و ضامن تکمیل فرم درخواس -4

 هیات مدیره تصویب  -5

 ) تعداد چکها با توافق صندوق و متقاضی تعیین میگردد( توسط متقاضیمبلغ اقساط وام  بهارائه  چک  -6

در صورت عدم تسویه به هنگام هر یک از صول و تعهد نامه حق وبه مبلغ کل وام مصوب ارائه چک  -7

 این چک پس از تسویه وام عینا به ضامن مسترد میگردد.  از طرف ضامن .  اقساط وام

 

 

 


