
  

  قرارداد تسهیالت قرض الحسنه وام نوبتی

  طرفین قرارداد )1ماده 

نامیـده   "صندوق "شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل که در این قـرارداد ) عج(اباصالح المهدي صندوق قرض الحسنه  :قرض دهنده  )الف
 .می شود

                              ...................بـــه شـــماره شناســـنامه .... ........................فرزنـــد .......................................... خـــانم / آقـــا :ت قـــرض الحســـنه یالگیرنـــده تســـه )ب
      ....................................................................به نشانی منـزل .......... ................................شاغل در ........................ صادره از........................................ وشماره ملی
که در این ....................................... پس انداز / ي و شماره حساب بانک رفاه بیدگل جار: .......................................... همراه : ...................................... تلفن ثابت 

  .نامیده می شود "قرض گیرنده"قرار داد 

             ............................بـا نـوع اسـتخدام    ................................................. بـه شـماره ملـی   ........................ فرزنـد  .................................................. خـانم  /آقا :ضامن
          دریـافتی توسـط    تسـهیالت ضـمانت بازپرداخـت   .............. ..............: ..............همـراه  ............ .............: ..........فـن منـزل  تل................................... شاغل در 

  . دنامیده می شون"ضامن"قرارداد  قرض گیرنده و حسن انجام تعهدات قرض گیرنده را نموده و در این

برابـر موجـودي پـس انـداز بـه مبلـغ        3پرداختـی بـه شـما بـا توجـه بـه        تسـهیالت از سپرده گذاران به موجب این قرارداد صندوق به وکالت ) 2ماده 

  . دریال پرداخت می نمای..................................... 

و به  ریال می باشد که در پایان هر ماه از حقوق قرض گیرنده کسر.................................. ....قسط به مبلغ  25دریافتی در  تسهیالتبازپرداخت  )3ماده

 .حساب صندوق واریز خواهد شد

قـرض   تسـهیالت کارمزد تعلق خواهد گرفت کـه در هنگـام پرداخـت    % 1به قرض الحسنه موضوع این قرارداد بابت هزینه هاي جاري و اداري  )4 ماده
  . دالحسنه کسر می گرد

امور مالی شبکه ماهیانه اقساط بدهی مورد نظر را از حقوق ایشان کسر و به حساب صندوق , م صندوق الار تام می دهد با اعاختیگیرنده قرض  )5ماده 
   . دواریز نمای

م صندوق امورمالی شـبکه نسـبت بـه کسـر     البا اع ماه 2در صورت عدم پرداخت بدهی توسط قرض گیرنده بیش از  دضامن اختیار تام می ده )6ماده 
   . دبدهی قرض گیرنده از حقوق ضامن به صورت ماهیانه اقدام نمایاقساط 

 . دقرض گیرنده تا اتمام بدهی خود به صندوق حق برداشت موجودي پس انداز خود را ندار )7ماده 

  ضامن                                                                     قرض گیرنده 

  نام و امضاء                                                                    نام و امضاء                                              

  



  

  قرض الحسنه وام نوبتی  تسهیالتقرارداد 

   . دانداز و اقساط وام را ندارقرض گیرنده تا اتمام بدهی خود به صندوق حق تغییر میزان برداشت ماهیانه پس  )8ماده 

قرض گیرنده متعهد می شود در صورت عدم کسر بدهی وام از حقوق ماهیانه نسبت به واریز اقساط در سررسید ماهیانـه بـه حسـاب صـندوق      )9ماده 

  . داقدام وفیش مربوطه را ماهیانه تحویل مدیرعامل نمای

 . دل خدمت از شبکه نسبت به پرداخت بدهی وتسویه حساب با صندوق اقدام نمایقرض گیرنده متعهد می شود در صورت جابجایی مح )10ماده 

قرض الحسنه مطلع گردیده و قرض گیرنده حائز شـرایط   تسهیالتقرض گیرنده و ضامن اقرار نمودند از مقررات وضوابط صندوق در خصوص  )11 ماده

 . دقسط در سررسیدهاي تعیین شده بدهی از حقوق ضامن کسر گرد می باشد و در صورت تخلف و عدم پرداخت حداکثر دو تسهیالتدریافت 

قرض گیرنده رضایت کامل خود را در خصوص هزینه نمودن و مصرف و تخصیص مبالغ کارمزد دریـافتی از وجـوه پرداختـی در مقابـل بهـره      ) 12ماده 

ضمن امضاء قرارداد اقرار می نماید کلیه  م داشته والندوق اعصندوق در هر قالب و عنوان طبق مفاد اساسنامه و در جهت مصالح ص تسهیالتگیري از 

   . دمندرجات و مفاد قرارداد منعقده مورد رضایت می باش

 :تائیدیه حسابداري

  . دریال می باش ..............................................ماه .................در تسهیالتگیرنده مانده دریافتی 

 .ریال می باشد..............................................ماه .................................در  ضامنمانده دریافتی 

  مهر و امضا حسابداري                                                                                                                                

  

  

                    ضامن                                      قرض گیرنده                                  مدیر عامل صندوق

 نام و امضاء                                    نام و امضاء                                                                                            


