شرایط و مدارک مورد نیاز وام گیرنده و ضامنین :
 مدارک وام گیرنده) 1 :عکس  3*4یک قطعه ) 2اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه تمام صفحات  2سری  )3آخرینقبض تلفن یا همراه به نام متقاضی ) 4اصل و کپی مدارک اختصاصی )درج شده در پائین صفحه(  5پرینت صورتحساب 3
ماهه آخر حساب جاری )بدون چک برگشتی( با مهر بانک ) 6چک یا سفته به مبلغ(121درصد) اصل و فرع تسهیالت
(اعالم توسط بانک)
مدارک ضامن کارمند و کاسب) 1 :اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه تمام صفحات ) 2سری( ) 2آخرین قبض تلفن یا
همراه به نام متقاضی ) 3پرینت صورتحساب  3ماهه آخر حساب )بدون چک برگشتی( با مهر بانک ) 4چک حقوقی یا
حساب جاری ) 5پر وانه کسب معتبر جهت افراد کاسب و فیش حقوقی جهت کارمندان )در صورت بد حسابی ارائه گواهی
کسر از حقوق (

 معرفی نامه در صورتی قابل تایید است که متقاضی بدهی بابت تسهیالت تکلیفی و سابقه بد حسابی درتسهیالت دیگر یا قبلی نداشته باشند .
 در مواردی که ارائه ضامن معت بر توسط متقاضی امکان پذیر نباشد میتوان با توثیق سپرده بلند مدت خود یاشخص دیگری نزد شعب بانک که اصل و فرع تسهیالت را پوشش دهد ،بدون نیاز به ضامن اقدام نماید
  .مطابق ضوابط پرداخت کلیه تسهیالت جهت افراد بین  18تا 65سال امکان پذیر میباشد و طبق ضوابط بانکبیمه میگردد.
. -افتتاح حساب پس انداز به مبلغ حداقل  511111لایر برای تسهیالت عقود اسالمی به اضافه هزینه بیمه و استعالم

 خالص دریافتی فیش حقوقی ضامن باید % 31بیشتر از مبلغ قسط باشد .قبل از حضور ضامنین در بانک مدارک باید به تایید بانک برسد. تعداد ضامنین تا دویست میلیون لایر یک نفر وازدویست تا سیصد میلیون لایر دو نفر میباشد. عدم صداقت و ارائه مدارک صوری و غیر واقعی در زمان اخذ تسهیالت عقود اسالمی باعث ربا میشود کهدر این صورت مسئولیت شرعی آن متوجه فرد متقاضی میباشد .
 چکها بدون تاریخ و در وجه بانک مهر اقتصاد و حواله کرد آن خط نخورد و فاقد هر گونه قلم خوردگی،پشت نویسی و پارگی باشد و از بانکهای استان اصفهان و با خودکار آبی و در حضور مسئول اعتبارات شعبه
و پس از استعالم و تائید ایشان نوشته شود
مورد مصرف

مدارک اختصاصی

شیالت )گرمابی و سرد آبی( ،قارچ خوراکی ،شترمرغ،

مجوز پروانه فعالیت-گواهی

ردیف

موضوع

مهارت متناسب با موضوع
درخواستی ،طرح توجیه

1

طرحهای اقتصاد

ورمی کمپوست ،مرغ بومی ،سایر ماکیان ،زنبور عسل،

مقاومتی

احیای باغات و داربستی کردن) ،زعفران،گلخانه

اقتصادی طرح

2

خشک کردن ،پودر کردن ،بسته بندی ،روغن گیری،

مجوز پروانه فعالیت-گواهی

صنایع تبدیلی خشک

اسانس گیری ،رب وعصاره ،ترشی وشوری جات،

مهارت متناسب با موضوع

کردن بر اساس قطب هر

فراوری شیر ،مربا ،خوراک دام وطیور ،گوهرتراشی

درخواستی ،طرح توجیه

شهرستان

اقتصادی طرح

