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 . مي باشد ريال 005 000مبلغ  81حداقل حق عضويت ماهیانه  اعضاءدر سال   .9

 .ت كتبي مي توانند نسبت به افزايش آن اقدام نمايندو در صورت تمايل اعضاء با درخواس بودهمبلغ پس انداز ماهانه ثابت   .2

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

  میلیون ريال200تا سقف  ويژه وام نوبتي  طرح (الف     

 میلیون ريال900تا سقف ( 9) عادي  وام نوبتي (ب    

 میلیون ريال920تا سقف  ( 2)عادي   وام نوبتي ( ج     

 میلیون ريال  20تا سقف  وام حوادث (د    

 :ويژهنوبتي شرايط وام طرح  .4

 (ريال در سال جاري هزار دويست معادل يک میلیون)برابري حداقل پس اندازه ماهیانه  4/2كسر        (الف

 ماه 6كسر مبلغ ماهیانه مذكور به مدت حداقل   (ب 

 ز متقاضي  موجودي  كل پس اندا   برابر  3 به میزان وام پرداخت  (ج 

 عدم كاهش در پرداخت ماهیانه در طول مدت زمان پرداخت اقساط ( د 

 عدم برداشت پس انداز تا تسويه حساب كامل وام (ه 

 لزوم پرداخت اقساط از طريق كسر حقوق و تا آخرين قسط (و 

 قسط  25نوبتي  ويژه  در  بازپرداخت وام    (          ر               

     مانده دريافتي حقوق وام گیرنده جوابگوي كسر اقساط باشد(          ز               

 :عادي پرداخت وام نوبتيشرايط   .5

 .مي باشدمتقاضي   پس اندازكل  موجودي    برابر  3به میزان   ( الف 

 قسط 25طي  يمیلیون ريال900 ( 9)عادي  بازپرداخت وام نوبتي          (ب    

 قسط 20طي  يمیلیون ريال920 (2)عادي  ام نوبتيبازپرداخت و (ج     

 مي باشد قسط 8بازپرداخت وام حوادث حداكثر در (        د                                  

 عدم كاهش در پرداخت ماهیانه در طول مدت زمان پرداخت اقساط      (ذ           

 ريافتي حقوق وام گیرنده جوابگوي كسر اقساط باشد    مانده د(      ر                                  

  

، تصادفات و بیماري هاي خاص با ارائه  9، ازدواج اعضاء درجه  9براي حوادثي از قبیل فوت بستگان درجه  "وام حوادث صرفا .7

 . مدارك الزم و پس از اولويت بندي و  بررسي توسط هیئت مديره و توانايي صندوق پرداخت مي گردد

  ذاري نوبت به ديگر اعضا ممنوع مي باشد در صورت انصراف از دريافت ، افراد بعدي جايگزين خواهند شدواگ .8



در صورت  هريک از اعضا میتوانند از يکي از انواع وام نوبتي استفاده نمايند و پرداخت وام بر اساس نوبت اعضا خواهد بود و  .1

 . تر درخواست خود را به صندوق  اعالم نمايد دبايد يکماه زو لزوم در موقع   امتیاز ايشان محفوظ و ،عدم نیاز به وام

اضافه  و  ريال 9 000 000به ازاء هر براي اعضايي كه موجودي ايشان از مبلغ حداكثر میزان وام بیشتر باشد براي وام نوبتي عادي  . .90

 .نمايد وام خود اضافه يک قسط به اقساط بازپرداختد ريال ، در صورت تمايل  مي توا ن  2 000 000براي وام نوبتي ويژه به ازاء هر 

جوابگوي كسر  نیز مانده حقوقي آنرا دارا باشد و  حوادث و نوبتي دو نوع  وامدر صورتیکه شرايط الزم براي دريافت هر عضو  .99

 .مي تواند همزمان از هر دو نوع وام استفاده نمايد باشد وياقساط 

بستانکار باشند میتوانند به میزان  ،پس از كسر وام  افرادي كه داراي وام هستند  جهت برداشت از پس انداز، در صورتیکه  .92

  .برداشت نماينداز مبلغ پس انداز خود بستانکاري 

 .عودت مبلغ برداشت شده به صندوق ممنوع بوده و مشمول پرداخت وام نمي گردد ،در صورت برداشت پس انداز  .93

 .كسر خواهدشد  ايشانبه فرد صاحب حساب پرداخت و اقساط آن  نیز از  "ام هاي تعیین شده صرفاو .94

در صورت تمايل اعضاء جهت كاهش تعداد اقساط وام نوبتي از حداكثر میزان تعیین شده مراتب در موقع درخواست يا دريافت  .95

 . منوع استوام بايد تعیین گردد و تغییرات اقساط وام در طول زمان كسر وام م

بايد  4 و2و9و طبق بند پرداخت مبلغي يکجا  جهت  افزايش پس انداز ممنوع است و پس انداز  به صورت ماهانه و مستمر .96

درصد  50و جهت كاهش پس انداز تا  پرداخت نمايد میتواند  دوبرابر حدا قل پس انداز هر نوع وام وفقط تا سقف پرداخت گردد

 . آنرا مجاز است كاهش دهد

صورت پرداخت و تسويه حساب وام زود تر از موعد مقرر ، نوبت دهي جهت  وام بعدي بر اساس زمان بندي اقساط اولیه  در .97

 .خواهد بود 

 . و پرداخت اقساط به صورت نقدي ممنوع است بوده از طريق كسر از حقوق ماهیانه توسط حسابداري "صرفا ت اقساط وام پرداخ .98

 .پرداخت وام دو ماه به تعويق خواهد افتادنوبت قبل از دريافت وام، در صورت كاهش میزان پس انداز  .91

 .اطالع رساني به افراد مشمول دريافت وام بصورت ماهانه انجام  خواهد شد .20

بعنوان  شاغل در شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل پیماني –رسمي  از همکاران يا دو نفر  معرفي يک ،وام جهت دريافت .29

 .است يضمانت وام الزام

 .نفر بعنوان ضامن و اخذ چک حقوقي الزامي مي باشد2میلیون ريال، 920جهت ضمانت وام هايي با مبالغ بیشتر از  .22

 . الزامي است  ینو ضامن مانده حقوقي وام گیرنده واحد حسابداري جهت اعالم  تايید ،جهت پرداخت وام به اعضاء  .23

 .و نیازي به درخواست كتبي جهت دريافت وام نمي باشد هاساس تاريخ اتمام وام قبلي بود نوبت دهي وام بر .24

پرداخت پس انداز ماهیانه، مي توانند  عضويت و  ماه از6اعضاء جديد كه تا كنون وام دريافت ننموده اند نیز پس از حداقل  .25

  .درخواست دريافت وام خود را جهت قرار گرفتن در نوبت دريافت وام تحويل صندوق نمايند

ع همکاران محترم میرساند فرمهاي در خواست  عضويت و درخواست وام در سايت شبکه  قسمت صندوق قرض الحسنه ضمنا به اطال

 .بار گذاري شده  است
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