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 مي باشد.  ريال 1 200 000مبلغ   1401 در سال  حداقل حق عضويت ماهيانه  اعضاء  .1

 ت كتبي مي توانند نسبت به افزايش آن اقدام نمايند. با درخواس و در صورت تمايل اعضاء بوده مبلغ پس انداز ماهانه ثابت   .2

 :  نوع وام براي پرداخت در نظر گرفته شده   دو  .3

   ميليون ريال 280تا سقف   وام نوبتي   طرح الف(      

 ميليون ريال  20تا سقف   وام حوادث ( ج    

 :  وام عمومي شرايط  .4

a)  ز متقاضي تا سقف تعيين شده مي باشد برابر موجودي كل پس اندا 3پرداخت وام به ميزان. 

(b رداخت اقساط يانه در طول مدت زمان پعدم كاهش در پرداخت ماه 

(c ب جهت  هستند  وام  داراي  كه  ميزان افرادي  به  فقط  انداز،  پس  از  خود   رداشت  انداز  پس  مبلغ  از  توانند  مي  خود   بستانکاري 

 .برداشت نمايند

d)  ول پرداخت وام نمي گرددبرداشت شده به صندوق ممنوع بوده و مشمدر صورت برداشت پس انداز ، عودت مبلغ. 

e) نداز ممنوع است مبلغي يکجا جهت افزايش پس ا اخت پرد. 

f) بوده و فقط مجاز  حقوق بايد پرداخت و سقف پرداختي تا چهار برابر حداقل پس انداز هانه و از طريق كسر  پس انداز به صورت ما

 .داز مي باشددرصدي پس ان 50به كاهش 

g) پرداخت اقساط صرفا از طريق كسر حقوق مي باشد. 

h)  جوابگوي كسر اقساط باشدي حقوق وام گيرنده دريافتمانده. 

i)   د بودقسط خواه 25بازپرداخت وام در. 

j) درخواست    در صورت تمايل اعضاء جهت كاهش تعداد اقساط وام نوبتي از حداكثر ميزان تعيين شده مراتب در موقع تکميل فرم

 .است  ام ممنوعتغييرات اقساط وام در طول زمان كسر وبايد تعيين گردد و  ريافت وامد

k) در صورت تمايل مي تواند ريال  2  000  000به ازاء هر  د  اعضايي كه موجودي ايشان از مبلغ حداكثر ميزان وام بيشتر باش  براي ،

 .نمايد خود اضافه يك قسط به اقساط بازپرداخت وام

l) اه مي باشدهر م  آخرام در ت و اخردپ. 

m) واگذاري نوبت به ديگر اعضا ممنوع مي باشد در صورت انصراف از دريافت، نوبت هاي بعدي جايگزين خواهند شد. 

n) و اقساط آن نيز از ايشان كسر مي گرددبه فرد صاحب حساب پرداخت  "وام هاي تعيين شده صرفا. 

o) نياز به وام، امتياز    اده نمايند و در صورت عدموام نوبتي استفاعضا ميتوانند از  ز  پرداخت وام بر اساس نوبت اعضا بوده و هريك ا

 . يدمان اعالمايشان محفوظ و در موقع لزوم بايد يکماه زودتر درخواست خود را به صندوق 

p)   نيز جوابگوي كسر  الزمهر عضو در صورت دارا بودن شرايط  براي دريافت دو نوع وام حوادث و نوبتي كه مانده حقوقي آن 

 .اقساط وي باشد مي تواند همزمان از هر دو نوع وام حوادث و نوبتي استفاده نمايد
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q) پر ، نوبت دهدر صورت  از موعد مقرر  تر  وام زود  تسويه حساب  و  وام  داخت  اوليه ي جهت  اقساط  بندي  اساس زمان  بر    بعدي 

 . اهد بودخو

r) است  از طريق كسر از حقوق ماهيانه توسط حسابداري بوده و پرداخت اقساط به صورت نقدي ممنوع  "رداخت اقساط وام صرفاپ. 

s) يافت وام، نوبت پرداخت وام دو ماه به تعويق خواهد افتاددر صورت كاهش ميزان پس انداز قبل از در. 

t) هانه انجام خواهد شدرساني به افراد مشمول دريافت وام بصورت ما اطالع. 

u)   مانت آران و بيدگل بعنوان ض  درمان   و   بهداشت   شبکه  در  شاغل  پيماني  –از همکاران رسمي  دو نفر  جهت دريافت وام، معرفي

 .وام الزامي است 

v) ده و ضامنين الزامي است قوقي وام گيرنمانده ح اعالمسابداري جهت  جهت پرداخت وام به اعضاء ، تاييد واحد ح. 

w) م بر اساس تاريخ اتمام وام قبلي بوده و نيازي به درخواست كتبي جهت دريافت وام نمي باشدنوبت دهي وا. 

x)   از حداقل را   ماه 6اعضاء جديد حداقل پس  خود  وام  توانند درخواست دريافت  ماهيانه، مي  انداز  پرداخت پس  و    از عضويت 

 .نوبت دريافت وام تحويل صندوق نمايند جهت قرار گرفتن در

 

 رداخت وام ضروري: شرايط پ .5

 ميليون ريال در سال جاري مي باشد.20الف(        سقف وام ضروري     

 .مي باشد قسط 8بازپرداخت وام حوادث حداكثر در ب (            

، تصادفات و بيماري    1ازدواج اعضاء درجه  ،    1براي حوادثي از قبيل فوت بستگان درجه    "وام حوادث صرفا(       ج  

 ا ارائه مدارك الزم و پس از اولويت بندي و  بررسي توسط هيئت مديره و توانايي صندوق پرداخت مي گردد. هاي خاص ب

 

 

 

شبکه   سايت  در  وام  درخواست  و  عضويت  خواست   در  فرمهاي  ميرساند  محترم  همکاران  اطالع  به  و ضمنا  آران  درمان  و  بهداشت 

 .بار گذاري شده  است  )ع(امام حسن مجتبي  مت صندوق قرض الحسنهقس  بيدگل

                                                                                        

 سنه امام حسن مجتبي )ع( هيئت مديره صندوق قرض الح                                                                                                          
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