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تاریخ صدور:

اطالعیه تسهیالت خرید کاال و تعمیرات مسکن بانک ملت

به استحضار همدانشگاهیان محترم(اعضای هیأتعلمی ،کارمندان رسمی ،پیمانی و قراردادی) میرساند ،اعطای تسهیالت مرابحه بابت خرید کاال و تعمیرات
مسکن بدون مسدودی به مبلغ  1.000.000.000ریال از طریق بانک ملت شعبه دانشگاه صنعتی شریف فراهم شده است .لذا متقاضیان محترم واجد شرایط
در صورت تمایل با مراجعه به سیستم اتوماسیون صبا (ایجاد مدرک > درخواست تسهیالت خرید کاال /تعمیرات مسکن) نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
مبلغ وام (ریال)

دوره باز پرداخت

سود تسهیالت

مبلغ اقساط (ریال)

1.000.000.000

 60ماه

%18

25.400.000

1.000.000.000

 48ماه

%18

29.380.000

1.000.000.000

 36ماه

%18

36.160.000

1.000.000.000

24ماه

%18

49.930.000

شرایط تسهیالت

دو ضامن معتبر همراه با گواهی کسر از حقوق
*متقاضی نیازی به ارائه کسر از حقوق و اخذ پیش
فاکتور برای خرید کاال ندارد.

جهت کسب اطالعات بیشتر با آقای جعفری(داخلی  )4414تماس حاصل فرمایید.
با آرزوی شادی و سالمتی
اداره رفاه و تعاون

شرایط و مدارک مورد نیاز دریافت تسهیالت بانک ملت :
الف )شرایط متقاضیان:

 -1دارابودن شرایط الزم جهت پرداخت اقساط از نظرسقف مجاز حقوق ،تعداد وام و ضمانت
 -2حداقل حقوق دریافتی متقاضی باید  60.000.000ریال باشد.
 -3نداشتن چک برگشتی و اقساط معوق در سیستم بانکی کشور
ب)مدارک مورد نیاز جهت ارائه به بانک :

-1کپی کارت ملی(پشت و رو)،یک سری کپی صفحه اول ودوم شناسنامه قدیم متقاضی و ضامنین(در صورت داشتن توضیحات،کپی صفحه توضیحات نیز ضمیمه
شود ).در صورتیکه شناسنامه جدید باشد کپی تمام صفحات شناسنامه الزامی است(.متقاضی و ضامنین یک سری)
 -2آخرین فیش حقوقی مهر شده توسط امور مالی
 -3تکمیل پرونده درخواست وام (فرمهای بانک) در بانک ملت شعبه دانشگاه صنعتی شریف
ج)گردش کار:

 -1متقاضی درخواست خود را از طریق اتوماسیون اداری ارسال مینماید.
 -2شرایط پرداخت اقساط وام متقاضی ،توسط مدیریت امور مالی بررسی میشود.
 -3در صورت تأیید مدیریت امور مالی متقاضیان از طریق مدیریت امور اداری به بانک معرفی میشوند.
 -4پس از معرفی به بانک اطالع رسانی الزم بابت تشکیل پرونده و ارائه مدارک توسط کارشناس بانک انجام خواهد شد.
 -5پس از استعالم بانکی و تأیید پرونده ،مبلغ مورد نظر بهصورت چک صادر و قابل برداشت توسط متقاضی میباشد.

