راهنماي تشكيل پرونده تسهيالت ضروري
در ابتدای تشکیل پرونده تسهیالتی نیازی به حضور ضامن یا صاحب چک نمیباشد .مرحله اول ،مدارک وام گیرنده ،ضامن و
صاحب چک توسط وام گیرنده جهت بررسیهای الزم تحویل داده میشود ،سپس بعد از بررسی و مورد تایید قرار گرفتن
مدارک با متقاضی تماس حاصل شده و تاریخ حضور برای مرحله دوم اعالم میگردد.

توجه
-

وام گيرنده و ضامنين داراي چكک برگشكتی ياا بكدهی معكو نادد اااير مساتاا و كان ،ااد اادر كاف دريايات تا ي
يا ضمانت ت ي

نميكاشند.
برای بار دوم ام،ان پذير نيتت.

-

دريايت ت ي

-

پرونده هاي ت ي ي صرياً در صور كامل كودن حويل گريتف خواهد شد.

* حداکثر سن ضامن و وام گیرنده  65سال میباشد.
مدارک مورد نیاز مرحله اول(دریافت مدارک) ( -حضور ضامن و صاحب چک نیازی نیست)
 -1ارائه شماره نامه وام اعطای تسهیالت قرض الحسنه .
 -2اصل و کپی کلیه صفحات شناسنامه  ،کارت ملی و کارت پایان خكدمت بكرای اقایكان جهكت وام گیرنكده ،ضكامن
یا ضامنین و صاحب چک هر کدام  2سری لطفاً قسمت شرایط ضامن مطالعه شود .
 -3اصل نامه کسر از حقو  ،فیش حقوقی و حکم کارگزینی ضامن یا ضامنین.
 -4سی گردش اخر حساب جاری صاحب چک.

مرحله دوم(تکمیل پرونده) ( -حضور وام گیرنده ،ضامن و صاحب چک الزامی است)
 -1دریافت نوبت از دستگاه نوبت دهی
 -2پر نمودن ،امضاء و اثرانگشت فرمهای تسهیالتی توسط وامگیرنده ،ضامن و صاحب چک.
 -3تعریف مشتری و افتتاح حساب وامگیرنده و تعریف مشتری ضامن و صاحب چک.
 -4حضور همزمان وام گیرنده ،ضامن و صاحب چک جهت تعریف مشتری ،افتتكاح سكپرده ،دریافكت کكارت و تکمیكل
پرونده در شعبه الزامیست.
شرایط ضامن
 در صور ي،ف ضامن كارمند راميد پيماني يا راردادي اااممان هااي دولتاي د شاركت هااي اا امي ااامد كان ،اا و ياا ن ادهاايامومي(مانند ش رداري ا) كاشد مورد پذيرش كوده و مي كايتت ا وه كر اصل و صوير حکم کارگزینی و فیش حقوقید گكواهی
کسر اقساط (مطاكق نمونف) ام داتگاه مركوطف ارائف نمايد.
*المم كذكر اات درصور ي،ف  1/4حقوق ضامن كفاف تط را ننمايد ميبايتت  2نفر ضامن كا شرايط يوق معريي گردد.
 اگر ضامن كارمند راردادي كاشد ارائف كپي  5سال اخر قرارداد يا گواهي اشتغال كا درج سابقه خدمت ضروريتت. کارمند شرکت خصوصی سهامی خاص مورد قبول نمی باشد. در صور ي،ف ضامن كامنشتتف كاشد ارائف گواهي کسر اقساط ام ااممان متبوع و فیش حقوقی كا راايت ااير شرايط الداميتت. -ضمانت ت ي

كف صور خود ضامنی يا ضمانت ضربدری (وام گيرنده و ضامن كف صور متقاكل ضمانت ي،ديگر را كنمايناد)

ممنوع مي كاشد.
واط يك نفرد مشروط كر ،ايوي حقوق و مداياي دريايتي گواهي شده حداكثر دو كار مي كاشد.
 اقف مجام ضمانت ت ي -ج ت پرداخت ا تاطدمبلغ تط را كف كار شتاكي انتقال دادهد كرداشت كصور ا وما يك صور ميگيرد.

شرایط چک
 چك مي كايتت واط ضامن يا يرد ديگري ( شخص ثالث) ارائف گردد و پشت چك مي كايتت واط وام گيرنده و ضامن امضااگردد.
 چااك مااي كايتاات بككدون تككاریخ و در وجككه صككندو کككارافرینی امیككد ( كاادون نوشااتف ديگاار) كااف حرياار درآيااد.*چك مي كايتت كا يك لم و يك دات خط و كدون خط خوردگي حرير گردد.
*مسئولیت تکمیل و تحریر چک ارائه شده به عهده متقاضی بوده و در صورت بروز اشتباه در تکمیل می بایست تعویض
گردد .لذا در تکمیل ان دقت فرمائید.

تشکیل پرونده صرفاً روزهای شنبه الی چهارشنبه تا ساعت  12صورت می پذیرد.

نمونه گواهي كسر حقوق
از :
به  :صندوق كارآفریني امید

بدینوسیله گواهی می شود خانم  /اقای  .................................................از مورخ ...............................بعنكوان کارمنكد
رسمی قرادادی /پیمانی /بازنشسته این سازمان مشغول بکار بوده و ماهیانه مبلغ  ............................ریال حقو و
مزایا دریافكت مكی نمایكد .ایكن گكواهی بنكا بكه درخواسكت نكامبرده جهكت ضكمانت تسكهیالت خكانم  /اقكای
 ..............................................................صادر گردیده و این سازمان متعهد می گردد در صورت عدم ایفای تعهدات و
پس از اعالم ان صندو  ،دیون معو از حقو ضامن کسر و به حساب بانکی اعالم شده توسط ان صكندو واریكز
خواهد شد .ضمناً در صورت استعفاء  ،اخراج ،اتمام قرارداد و  ...تسویه حساب ایشان منوط به ارائه مفاصا حساب بكا
صندو کارافرینی امید خواهد بود.
مدیر مالي /كارگزیني/ذیحسابي
سازمان ............

