تسهیالت قرض الحسنه مهر ايران
مراحل دريافت
 -1مراجعه به سايت دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان (خوراسگان) قسمت صندوق رفاه جهت دريافت فرمهاي
درخواست و افتتاح حساب و فرمهاي تسهیالت.
 -2تكمیل فرم درخواست دانشجو كه به امضاي آموزش و امور دانشجويي برسد .
 -3مراجعه به صندوق رفاه جهت تحويل فرم درخواست به صندوق رفاه دانشجويان.
 -4تكميل فرمهاي افتتاح حساب و تشكيل پرونده .
 -5مراجعه به بانك جهت افتتاح حساب  ،تشكيل پرونده و تحويل فرمها .
تذكر  :پس از تشكيل پرونده و افتتاح حساب وام در نيمسال هاي باقيمانده واريز خواهد شد .

شرايط عمومی دريافت تسهیالت دانشجويی
-1دانشجويان متقاضي وضامنين ايشان نمي بايست داراي چک برگشتي و معوقات بانكي در كل سيستم بانكي باشند.
 -2سقف تسهيالت قرض الحسنه در حال حاضربيست ميليون تومان مي باشد و در صورتي كه متقاضي داراي مانده
تسهيالت در بانک مهر مي باشد فقط به ازاي مانده تا بيست ميليون مي تواند از اين تسهيالت استفاده كند.
-3مراجعه داشجو به يكي از شعب بانک در نزديكي خود و افتتاح دوفقره حساب شماره ( 077پرداخت اقساط
وام )وشماره (091واريز تسهيالت).

مدارک مورد نیازجهت افتتاح حساب
-1اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي متقاضي (دانشجو).
-2تكميل پشت و روي فرم هاي ( 177-3فرم مشخصات و افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز) وفرم

177-177

(تعهدنامه رعايت قانون مبارزه با پولشويي) و فرم ( 177-25فرم درخواست و تغير سرويس خدمات كارت)177-44
(قرارداد استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي).

-3مبلغ پانصد هزار ريال بابت افتتاح حساب (هزينه هاي پرداخت تسهيالت اعم از تمبر مالياتي ،هزينه اعتبار سنجي
،بيمه عمر تسهيالت(اختياري) و صدور كارت از اين مبلغ كسر مي شود).
الزم به ذكر است پرداخت اقساط تسهيالت به صورت غير حضوري و از طريق كارت عابر بانک صادره صورت مي پذيرد.

شرايط اختصاصی تسهیالت و مدارک الزم ضامنین
-1اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي متقاضي و ضامن ايشان به همراه كپي كارت دانشجويي.
-2تكميل پشت و روي فرم هاي ( 177-31فرم قرارداد قرض الحسنه اعطايي) وروي فرم (177-17برگ درخواست تسهيالت
قرض الحسنه) و فرم ( 177-50تعهدنامه و شرايط استفاده از سيستم دريافت اتوماتيک اقساط ) فرم اختيار نامه و
فرم تقاضاي بيمه عمر توسط متقاضي.
-3ارائه مستندات شغ لي ضامن و وام گيرنده (درصورتي كه متقاضي كارمند باشدارائه فيش حقوقي در صورتي كه
كاسب باشد ارائه مجوز شغلي ضروريست).
 -4كارمندان دولت مي بايست به منظور ضمانت چک حقوقي ويا كسر حقوق ارائه نمايند .در صورتي كه ضامن
بازنشسته باشد ارائه كسر حقوق ضروريست ودرنهايت براي ضامن كاسب ارائه چک به عنوان وثيقه انجام مي پذيرد.
 -5ارائه صورتحساب سه ماهه آخر حساب جاري ضامن در صورتي كه چک ارائه نمايد.
تذكر  :براي تسهيالت تا سقف ده ميليون تومان يک ضامن و تا بيست ميليون تومان دو ضامن ضروريست.
امضاي وثايق و اوراق تسهيالت از سوي ضامن و متقاضي مي بايست در حضور كارمند بانک انجام پذيرد .

