شرایط دریافت تسهیالت بانک مهر اقتصاد ویژه اعضای هیأت علمی

برابر توافقنامه شماره  6655مورخ  11/16/11بانک مهر اقتصاد و دانشگاه بوعلیسینا تسهیالت در قالب  2طرح انجام
میپذیرد:
طرح تسهیالت بدون میانگین میعاد:
 -1پرداخت تسهیالت فروش اقساطی (خرید کاال بدون ارائه فاکتور) ،با مسدود کردن  26درصد مبلغ تسهیالت
 -2حداقل  06میلیون ریال و حداکثر تا سقف  1میلیارد ریال ،با بازپرداخت حداکثر  56ماهه با نرخ (تا  20ماه
 10درصد و بیشتر از  20ماه  16درصد مشروط به داشتن شرایط اعتبارسنجی پرداخت اقساط).
طرح تسهیالت بدون میانگین مشارکت:
برای خرید منزل مسکونی ،خرید خودرو شخصی ،خرید وسایل ،خرید لوازم اساسی منزل و  ...بمیزان  06درصد پیش
فاکتور یا قولنامه موضوع مشارکت حداقل  166میلیون ریال و حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال با حداکثر بازپرداخت
 15ماهه.
حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیالت عقود مشارکتی به شرح ذیل تعیین میگردد.
تسهیالت
ردیف
تا مبلغ  166/666/666ریال
1
از مبلغ  166/666/661تا مبلغ  1/666/666/666ریال
2
از مبلغ  1/666/666/661تا مبلغ  3/666/666/666ریال
3
از مبلغ  3/666/666/666ریال به باال
0

نرخ سود انتظاری
%22
%26
%22
%21

توضیحات

شرایط پرداخت طبق
ضوابط بانک با وثیقه ملکی

توضیحات:
 -1بعد از درخواست متقاضی جهت دریافت وام باید مبایعه نامه منعقد گردد .به مبایعه نامههایی که قبل از تاریخ
درخواست منعقد گردد وام تعلق نمیگیرد.
 -2اعالم مدت زمان بازپرداخت وام بعهده فرد متقاضی میباشد.
 -3تا سقف یک میلیارد ریال برای هر نفر بدون دریافت وثیقه ملکی و با ضمانت  3نفر ضامن طبق ضوابط قرارداد
دانشگاه ،و باالی یک میلیارد ریال تا سقف  16میلیارد ریال با وثیقه ملکی و طبق ضوابط بانک مهر اقتصاد وام
پرداخت میگردد.
آدرس و تلفن شعب بانک مهر اقتصاد:
شعبه مرکزی :چهارراه شریعتی -بانک مهر اقتصاد
مسئول اعتبارات شعبه مرکزی :آقای جمشیدی -تلفن تماس2621222 :
شعبه محسنین :آرامگاه بوعلیسینا -ابتدای بلوار مدنی
مسئول اعتبارات شعبه محسنین :آقای باباخانیان -تلفن تماس2631212 :

* متقاضیان محترم هیأت علمی میتوانند جهت تکمیل پرونده پس از اخذ معرفی نامه از امور رفاهی دانشگاه
در روزهای یکشنبه و سهشنبه بعدازظهر از ساعت  2الی  4به شعب موردنظر مراجعه فرمایند.
* به منظور اطالع از مبالغ اقساط و سود وام درخواستی میتوانید پس از دانلود نرمافزار (لینک دانلود
نرمافزار) مبالغ مربوطه مبلغ وام را با سود  %22و مدت زمان بازپرداخت وارد نموده و مبالغ اقساط و سود
وام و سفته و چک را مشاهده فرمائید.
مدارک الزم جهت دریافت وام:
توجه :قبل از حضور ضامنین آوردن مدارم ذیل جهت استعالم وضعیت اولیه الزامی است.
شرایط سنی وام گیرنده و ضامن تا  26سال میباشد.
مدارک ناقص پذیرفته نمیشود.
مدارک وام گیرنده:
 -1کپی کارت ملی و شناسنامه
 -2آخرین فیش حقوقی با مهر و امضاء امور مالی
 -3حکم کارگزینی با مهر و امضاء برابر اصل کارگزینی
 -0پرینت حساب جاری فاقد چک برگشتی  3ماهه آخر توسط بانک مربوطه مهر و امضاء گردد.
 -6یکی از قبوض (آب ،برق ،گاز یا تلفن) به نام وام گیرنده.
 -5معرفینامه دانشگاه از امور رفاهی
 -2گواهی کسر از حقوق بنام بانک مهر اقتصاد به مبلغ  ........ریال به همراه یک برگ کپی از امور مالی دانشگاه.
 -0یک قطعه عکس
مدارک ضامن عضو هیأت علمی رسمی:
 -1کپی کارت ملی و شناسنامه
 -2آخرین فیش حقوقی با مهر و امضاء امور مالی
 -3کپی حکم کارگزینی با مهر و امضاء برابر اصل کارگزینی
 -0پرینت حساب جاری فاقد چک برگشتی  3ماهه آخر توسط بانک مربوطه مهر و امضاء گردد.
 -6یکی از قبوض (آب ،برق ،گاز یا تلفن) به نام ضامن.
مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده:
 -1آوردن اصل مدارک جهت تشکیل پرونده الزامی میباشد.
 -2حضور وام گیرنده و ضامن همزمان الزامی میباشد.
 -3افتتاح حساب به مبلغ  ........ریال
 -0ارائه چک یا سفته به مبلغ  ........ریال توسط متقاضی.
 -6ارائه چک توسط ضامنین به مبلغ  ........ریال.
* بعد از تکمیل پرونده تسهیالت حداکثر ظرف یک هفته پرداخت میگردد.

