به نام خدا

تسهیالت بانک قرض الحسنه مهرایران(شعبه میرزای شیرازی)
-1حداکثر وام  200میلیون ریال.
-2حداکثرزمان بازپرداخت وام  12ماه.
-3کارمزد وام  4درصد.

وثایق و تضامین که می باست حداکثر  15روز پس از معرفی به بانک ارائه گردد.
وامهای تا سقف  50میلیون ریال:
الف(چک صیادی/سفته به میزان  125درصد ارزش قرارداد از وام گیرنده.
ب(دو نفر ضامن معتبر:یک فقره چک صیادی از عضو یا کارمند سازمان به همراه یک فقره چک صیادی از
عضو یا کارمند سازمان یا خارج از سازمان هر کدام به میزان  125درصد ارزش قرارداد
تبصره:درصورت نداشتن دو نفر ضامن معتبر:یک نفر ضامن کارمند معتبر به همراه گواهی کسراز حقوق و
فیش حقوقی
وام های بیش از  50میلیون ریال تا سقف  200میلیون ریال:
الف (چک صیادی/سفته به میزان  125درصد ارزش قرارداد از وام گیرنده.
ب (دو نفر ضامن معتبر:یک فقره چک صیادی از عضو یا کارمند سازمان به همراه یک فقره چک صیادی
از
عضوسازمان دارای پروانه اشتغال معتبر هرکدام به میزان  125درصد ارزش قرارداد.
تبصره:در صورتی که وام گیرنده کارمند باشد و گواهی کسر از حقوق از محل کار خویش به نام خودش
ارائه نماید،یک نفر ضامن معتبر به همراه یه فقره چک صیادی به میزان  125درصد ارزش قرارداد.

تبصره:معرفی شدگان می بایست از ارائه تضامین ضربدری خودداری نمایند
توجه :
-1درصورتی برای شما از طرف سازمان معرفی نامه صادر می گردد که شما هیچ گونه بدهی به
سازمان نداشته باشید.
-2در صورتی که ظرف مدت  15روز از تاریخ صدور معرفی نامه از طرف سازمان به بانک مهر ایران
برای شما ،به هر علتی (عدم مراجعه-چک برگشتی خود یا ضامن در سیستم بانكی و ).....تشكیل
پرونده شما در بانک مهر ایران تكمیل نگردد معرفی نامه کن لم یكن بوده و به مدت  3ماه امكان
ثبت نام جدید برای شما مقدور نمی باشد .بنابراین با توجه به این موضوع که امكان دریافت وام را
دارید خواهشمند است نسبت ثبت نام اقدام نمایید".

مدارک وام گیرنده :

الف) کپی کارت ملی  2سری (داشتن کارت ملی جدید یا کد رهگیری تعویض کارت ملی الزامی می باشد).
ب) کپی شناسنامه تمام صفحات  2سری.
ج) کپی کارت پایان خدمت  1سری (داشتن کارت پایان جدید یا فرم تایید پلیس 10+الزامی می باشد).

-2مدارک ضامنین:

الف) کپی کارت ملی  1سری (داشتن کارت ملی جدید یا کد رهگیری تعویض کارت ملی الزامی می باشد).
ب) کپی شناسنامه تمام صفحات  1سری.



درصورتی که وام گیرنده و ضامنین در شهرستان باشند ،میتوانند از بانک قرض الحسنه مهر ایران واقع
در همان شهرستان اقدام به تشكیل پرونده و ارسال فرمایند.



(قبل از مراجعه از ثبت نام و ارسال اس ام اس اطمینان حاصل فرمایید)

طرح کاال:
 یک طرح خرید اقساطی کاالست که برای افزایش قدرت خرید اعضا و کارکنان سازمان
ها طراحی شده است.افراد معرفی شده از سوی سازمان با توجه به سهمیه اعالمی
شعبه از تسهیالت قرض الحسنه کاال کارت استفاده می نمایند.اقساط 6و9و 12ماهه می
باشد و حداکثر مبلغ در این طرح  200میلیون ریال است.الزم به ذکر است که این
طرح فقط برای استفاده کاال و خدمات فروشگاههای طرف قرارداد می باشد.

 لیست فروشگاه های طرف قرارداد

