
 بسمه تعالی

 شرایط پرداخت وام قرض الحسنه موسسه خیریه شهید سیدحمیدرضا رضازاده 

 

 شرایط وام -1

این وام اختصاص به رفع مشکالت نیازمندان جامعه دارد و به کسانی که امکان رفع نیاز خویش را از طریق دیگر  -1-1

 داشته باشند، تعلق نمی گیرد.

 وام پنجاه میلیون ریال معادل پنج میلیون تومان است.سقف مبلغ  -2-1

 کارمزد وام دو درصد می باشد که هنگام پرداخت وام تسویه می گردد. -3-1

 قسط خواهد بود. 25وام متناسب با توانایی وام گیرنده و حداکثر طی  بازپرداخت -4-1

 موسسه استفاده کند.هر فرد تنها یک مرتبه می تواند از وام قرض الحسنه این  -5-1

مورد استفاده قرار گرفت، سایر متقاضیان سقف اعتبار پیش بینی شده محدود است. اگر تمام منابع اختصاص یافته  -6-1

وامهای پرداخت شده قبلی، وام قرض الحسنه به آنان در نوبت قرار می گیرند تا از محل بازپرداخت اقساط 

 پرداخت شود.

 

 شرایط وام گیرنده -2

 معرفی نامه از یکی از مراکز و نهادهای لیست پیوستداشتن  -2-1

 معرفی دو نفر ضامن معتبر -2-2

 بانکهای معتبر شیراز به عنوان ضمانت ارائه یک فقره سفته یا چک معادل مبلغ وام بر عهده یکی از  -3-2

 

 

 



 شرایط ضامنین -3

صاحبان مشاغل دارای پروانه کسب و یا کارمندان دستگاههای اجرایی و یا سایر اشخاصی  ضامنین باید از میان -3-1

 که مورد شناخت و تایید موسسه باشند، معرفی گردند.

به عنوان ضمانت، در اختیار بر عهده یکی از بانکهای معتبر شیراز معادل مبلغ وام  یهر یک از ضامنین باید چک -2-3

 موسسه قرار دهند.

 نداشتن قسط معوق و چک برگشتی در کلیه بانکها -3-3

نمی توانند ضامن شخص دیگری بشوند و یا ضامنین تا زمانی که کلیه اقساط وام گیرنده تسویه نشده باشد،  -4-3 

 خود متقاضی دریافت وام باشند.

 

 گردش کار تشکیل پرونده و پرداخت وام -4

 رمهای الزم و تشکیل پروندهحضور وام گیرنده و ضامنین در دفتر موسسه، تکمیل ف -4-1

 ارائه اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه وام گیرنده و ضامنین -2-4

 ارائه اسناد تضمینی الزم توسط وام گیرنده و ضامنین -3-4

 ارائه اصل و کپی پروانه کسب یا فیش حقوق ضامنین -4-4

 دو درصد کارمزد آن تسویه می گردد.پس از تکمیل پرونده و تایید موسسه مبلغ وام پرداخت و همزمان  -5-4

در ابتدای هر ماه به حساب بانکی که توسط موسسه اعالم می گردد، پرداخت و رسید واریز آن به  اقساط وام -6-4

  دفتر موسسه ارائه می گردد.
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