معايوت تًسعٍ مديزيت ي مىابع

ثبسوِ تؼبلي

شيوه نامه اعطاي وام توسط بانك هاو موسسات مشابه
به كاركنان از محل سهميه دانشگاه
مادٌ  – 1ياژٌ وامٍ :
 -1 -1كاركىان :ضبهل اػضب ّيبت ػلوي  ،كبسهٌذاى سسوي  ،پيوبًي ،هشاسدادي ٍضشكتي داًطگبُ هي ثبضذ .
 -1 -2يام َای سُمیٍ ای داوشگاٌ  :ػجبست اصٍجَّي است كِ عجن هوشسات ثبًکي اصسَي ثبًک ّب ٍهَسسبت هطبثِ
ّوکبس داًطگبُ ٍاصهحل سْويِ ٍثب هؼشكي هوبهبت ريػالح داًطگبُ دساختيبسكبسكٌبى داًطگبُ هشاس هي گيشد.
 -1 -3معزفي وامٍ يام گیزودٌ  :ػجبست اص ًبهِ سسوي ثب اهضبي سئيس يب هؼبٍى تَسؼِ هذيشيت ٍ هٌبثغ داًطگبُ است
كِ ضبهل ًبم كشد يب اكشاد ٍاجذالطشايظ دسيبكت ٍام ثَدُ ٍخغبة ثِ ثبًک يب هَسسِ پشداخت كٌٌذُ غبدسهي ضَد .
تبصزٌ :ثِ هٌظَس ٍحذت سٍيِ ٍ ثب ّوبٌّگي سئيس ٍ هؼبًٍت تَسؼِ هذيشيت ٍ هٌبثغ داًطگبُ ثِ جض دس هَاسد خبظ هبًٌذ
هبهَسيت  ،هشخػي ٍ ّ، .....وَاسُ يک ًلش ثِ عَسثبثت،هؼشكي ًبهِ ّبي هزكَس سا اهضب خَاّذ ًوَد.
 -1 -4فزم كسز اس حقًق  :ػجبست اص دسخَاست سسوي ثب اهضبي كشدٍام گيشًذُ است كِ هتضوي حن ثشداضت داًطگبُ اص
حوَم ٍهضايبي هبّبًِ ٍ ٍاسيض ثِ اصاء اهسبط پشداخت ًطذُ ٍام (ثباػالم سسوي ثبًک يب هَسسِ پشداخت كٌٌذُ) هي ثبضذ.
 -1 -5وامٍ كسز اس حقًق  :ػجبست اص ًبهِ سسوي ثب اهضبي سئيس ٍاحذ اجشايي ٍ پبساف اهَس هبلي ٍاحذ هشثَعِ است كِ
هتضوي تؼْذ كسش هجبلؾ اهسبط پشداخت ًطذُ ٍام(ثباػالم سسوي ثبًک يب هَسسِ پشداخت كٌٌذُ)اص حوَم ٍهضايبي هبّبًِ
كشدٍام گيشًذُ ثَدُ ٍخغبة ثِ ثبًک يب هَسسِ پشداخت كٌٌذُ غبدس هي ضَد .
 -1 -6فزم ضماوت :ػجبست اص دسخَاست يب كشم سسوي ثب اهضبي كشد ضبهي ٍ تبييذ سئيس ٍاحذ اجشايي ٍ اهَس هبلي ٍاحذ
ثَدُ ٍهتضوي ضوبًت ثبصپشداخت اهسبط ٍام كشد دسيبكت كٌٌذُ هي ثبضذ .
 -1 -7معزفي وامٍ ضامه  :ػجبست اص ًبهِ سسوي ثب اهضبي سئيس ٍاحذ اجشايي ٍ پبساف اهَس هبلي ٍاحذ هشثَط است كِ
هتضوي تؼْذ كسش هجبلؾ اهسبط پشداخت ًطذُ ٍام(ثباػالم سسوي ثبًک يب هَسسِ پشداخت كٌٌذُ) اص حوَم كشدضبهي ثَدُ
ٍخغبة ثِ ثبًک يب هَسسِ پشداخت كٌٌذُ غبدس هي ضَد.
 -1 -8باوك َا ي مًسسات مشابٍ  :هَسسبتي كِ ثش اسبس ضَاثظ ٍ هجَص ثبًک هشكضي جوَْسي اسالهي ثِ ػوليبت
ثبًکي اضتـبل داضتِ ٍ ثب داًطگبُ ّوکبسي هي ًوبيٌذ .
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مادٌ  – 2باوك اطالعات استفادٌ كىىدگان :
ٍاحذ سكبّي كبسكٌبى هَظق است ثبًک اعالػبت كبسكٌبى استلبدُ كٌٌذُ اص ٍام ّبي ثبًک ّب ٍ هَسسبت هطبثِ اص هحل
سْويِ داًطگبُ سا ايجبد ًوبيذ .
تبصزٌٍ :1ام ٍ تسْيالتي كِ خبسج اص سْويِ داًطگبُ ( اص هجيل سپشدُ گزاسي ضخػي اكشاد ٍ يب هوشسات هشثَط ثِ تسْيالت
سكبّي اػضب ّيبت ػلوي ٍ يب ّش سٍش ديگش)تَسظ كبسكٌبى داًطگبُ اص ثبًک ّب ٍ هَسسبت هطبثِ اخز ضذُ ٍخَاّذضذ،اص
ضوَل ايي ضيَُ ًبهِ هستثٌي هي ثبضذ .
تبصزٌٍ :2احذ سكبّي هَظق است ّوَاسُ هطخػبت اكشاد هؼشكي ضذُ ضبهل هطخػبت سجلي ٍ ٍاحذ هحل خذهت ٍ ًَع ٍ
تبسيخ استخذام ّ ،وچٌيي هطخػبت تسْيالت اػغبيي ضبهل ًَع ٍهجلؾ ٍ ًبم ثبًک يب هَسسِ هطبثِ سا ّوضهبى ثب هؼشكي
استلبدُ كٌٌذگبى اصسْويِ ٍام داًطگبُ،دس ثبًک اعالػبت دسج ٍآى ساسٍصآهذ ًوبيذ .

مادٌ  – 3فزآيىد اعطای يام بٍ متقاضیان :
 -3 -1اخذ سُمیٍ اس باوك َا ي مًسسات مشابٍ  :هذيش اهَس هبلي ضوي تؼبهل ثبثبًک ّبٍ هَسسبت هطبثِ كِ ثب
داًطگبُ ّوکبسي داسًذ  ،سْويِ سبالًِ اًَاع ٍام ّبي هبثل اختػبظ ثِ كبسكٌبى سا ثب دس ًظش گشكتي غشكِ ٍ غالح داًطگبُ ٍ
كبسكٌبى پيگيشي هي ًوبيذ .
تبصزٌ :1ضشايظ اػغب ٍام ًٍحَُ هحبسجِ ٍپشداخت اهسبط ثشاي ّشًَع اصٍام ّب ثبيذ ثِ عَسٍاضح ٍهطخع،اػالم ضَد.
تبصزٌ :2اػغب ٍام ضوي ايجبد حذاكثش اعويٌبى اص پشداخت اهسبط ثشاي ثبًک ٍ هَسسبت هطبثِ ،هي ثبيست ثب كوتشيي
تطشيلبت اداسي ثشاي هؼشكي ضذگبى ّوشاُ ثبضذ .
 -3 -2تعییه ي ابالغ سُمیٍ ياحدَا  :هسئَل سكبّي كبسكٌبى ثب هشاجؼِ ثِ ثبًک اعالػبت استلبدُ كٌٌذگبى اصسْويِ
داًطگبُ،عي جذٍلي تؼذاد اكشادي(ؿيشايثبسگشاى) كِ تبكٌَى اص ايٌگًَِ ٍام استلبدُ ًٌوَدُ اًذ سا ثِ تلکيک ٍاحذّب تؼييي ٍ ثب
تَجِ ثِ سْويِ اخز ضذُ اص ثبًک ّب ٍ هَسسبت هطبثِ دس دٍسُ جذيذ  ،سْويِ ّش ٍاحذ سا ثشاسبس جذٍل هزكَسهؼيي
ًوَدُ ٍ هشاتت سا عي هکبتجِ اي ثب اهضبي هؼبٍى تَسؼِ هذيشيت ٍ هٌبثغ داًطگبُ ثِ سٍسبي ٍاحذّب اثالؽ ٍ سًٍَضت ثِ سئيس
داًطگبُ اسسبل هي ًوبيذ .
تبصزٌ :1چٌبًچِ كليِ كبسكٌبى داًطگبُ اص سْويِ ٍام هزكَس استلبدُ ًوَدُ ثبضٌذ تؼييي اكشاد هطوَل اصثيي توبهي پشسٌل
غَست خَاّذ پزيشكت.
تبصزٌ :2كبسكٌبى دس ضشف ثبصًطستگي كِ دس عَل خذهت اص ٍام ّبي سْويِ اي داًطگبُ استلبدُ ًٌوَدُ اًذ دس سبل
ثبصًطستگي،خبسج اص ًَثت يب هشػِ كطي  ،هي ثبيست تَسظ ٍاحذ هشثَط جْت اخز ٍام ّبي هزكَسدساٍلَيت هشاسگشكتِ
ٍهؼشكي ضًَذ.ثبصًطستگي كشد هتوبضي دسسبل اخز ٍام هي ثبيذ تَسظ هذيشهٌبثغ اًسبًي داًطگبُ كتجبتبييذ گشدد.
تبصزٌ :3سْويِ ٍام كبسكٌبى ايثبسگشداًطگبُّ،شسبل تَسظ هسٍَل سكبُ كبسكٌبى اصهحل سْويِ اخزضذُ اصثبًک ّب
ٍهَسسبت هطبثِ ٍثِ ًسجت كبسكٌبى ايثبسگش ثِ كل كبسكٌبى،تؼييي ٍثب اثالؽ هؼبٍى تَسؼِ هذيشيت ٍهٌبثغ،دساختيبس ٍاحذ
اهَسايثبسگشاى داًطگبُ هشاس هي گيشد.سٍش تؼييي ٍهؼشكي اكشاد تَسظ ٍاحذ ايثبسگشاى تبثغ هوشسات هشثَط ثَدُ ٍاصضوَل ايي
ضيَُ ًبهِ هستثٌي هي ثبضذ.
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هسٍَل ٍاحذ ايثبسگشاى،اسبهي اكشادهَسد ًظشساثِ تؼذادسْويِ اػالهي ٍعي هکبتجِ اي جْت دسيبكت ٍام ثِ هؼبًٍت تَسؼِ
هذيشيت ٍهٌبثغ داًطگبُ اػالم هي ًوبيذ.
 -3 -3تعییه ي معزفي افزاد ياجد شزايط :
ٍاحذّبي اجشايي پس اص اختػبظ سْويِ اص سَي هؼبًٍت تَسؼِ هذيشيت ٍ هٌبثغ داًطگبُ هشاتت سا ثِ اعالع كليِ كبسكٌبى
تحت پَضص سسبًذُ ٍ اص هتوبضيبى ٍاجذ ضشايظ هٌذسج دسايي ضيَُ ًبهِ ،ثجت ًبم ٍ عي هکبتجِ اي ثب اهضبي سئيس ٍاحذ
اكشاد هَسد ًظش سا ثِ تؼذاد سْويِ اختػبظ يبكتِ ثِ هؼبٍى تَسؼِ هذيشيت ٍ هٌبثغ اػالم هي ًوبيٌذ .
تبصزٌ :1ثب تَجِ ثِ استجبط ًضديک تش هذيشاى ٍاحذّب ٍ اعالع اص ٍضؼيت ػوَهي ٍ ًيبصهٌذيْبي كبسكٌبى،سٍسبي ٍاحذّبي
اجشايي هجبصًذ تب سوق  %20سْويِ اػالهي سا ثذٍى دس ًظش گشكتي هلبد ايي هبدُ ثش اسبس تطخيع ٍ هسئَليت خَد ثِ
كبسكٌبى ثب ضشايظ خبظ  ،اختػبظ دٌّذ  .دس غَستي كِ  %20سْويِ ّشٍاحذكوتش اص يک ًلش ثبضذ  ،هذيشاى هي تَاًٌذ
حذاهل يک سْويِ ثشاي ايي هَضَع اختػبظ دٌّذ .
تبصزٌ  :2اكشاد ٍاجذضشايظ تجػشُ كَم ثبيذ حذاهل داساي يکي اص ضشايظ صيشثبضٌذ:
الف:هتوبضي دسيبكت ٍام تسْيالت اصدٍاج يبكوک ّضيٌِ خشيذ جْيضيِ كشصًذاى كبسكٌبى
ب:اثتال كبسكٌبى يبيکي اصثستگبى دسجِ يک ايطبى ثِ ثيوبسي ّبي غؼت الؼالج
ج:كبسكٌبى دسحبل سبخت هسکي
د:هتوبضي دسيبكت كوک ّضيٌِ هشاسن ػضاداسي ثستگبى دسجِ يک
 -3 -4تايید معزفي شدگان ي صدير معزفي وامٍ :
هؼبٍى تَسؼِ هذيشيت ٍ هٌبثغ پس اص ٍغَل اسبهي هتوبضيبى اص ٍاحذّبي اجشايي داًطگبُ هشاتت سا ثِ ٍاحذ سكبّي اسجبع ٍ
ٍاحذ سكبّي ثب هشاجؼِ ثِ ثبًک اعالػبت استلبدُ كٌٌذگبى اصٍام ٍ ثشسسي غَست اسبهي ٍ اًغجبم اكشاد(ؿيشايثبسگشاى) ثب ضشايظ
اػغبي ٍام ،ضوي ثجت اكشاد جذيذ دسثبًک اعالػبت هشثَط،هؼشكي ًبهِ ايي اكشاد سا خغبة ثِ ثبًک ٍ هَسسبت هطبثِ تٌظين ٍ
پس اص اهضب اص سَي سئيس يبهؼبٍى تَسؼِ هذيشيت ٍ هٌبثغ داًطگبُ،اسسبل ٍسًٍَضت ثِ ٍاحذ اجشايي ريشثظ اسجبع هي ًوبيذ.
تبصزٌ  :دس غَست ّشگًَِ ػذم اًغجبم اكشاد هؼشكي ضذُ ثب ضَاثظ ٍاحذ سكبّي يبػذم هشاجؼِ ايي اكشاد ثِ ثبًک جْت
دسيبكت ٍام ،ايي گًَِ اكشاد حزف ٍ سْويِ هزكَسثب ّوبٌّگي هؼبٍى تَسؼِ هذيشيت ٍهٌبثغ ،ساسبً تَسظ ٍاحذ سكبّي ثِ سبيش
اكشاد هطوَل اختػبظ هي يبثذ.
 -3 -5صدير گًاَي َای كسز اس حقًق ي ضماوت :
سٍسبي ٍاحذّبي اجشايي پس اص دسيبكت سًٍَضت ًبهِ هؼشكي ضذگبى ثِ ثبًک ٍ هَسسبت هطبثِ  ،ثش اسبس ضَاثظ هَجَد
ًسجت ثِ غذٍس گَاّي كسش اص حوَم ٍ ّوچٌيي هؼشكي اكشاد ضبهي  ،ثِ ثبًک ّبيب هَسسبت هطبثِ ،اهذام هي ًوبيٌذ .
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