
  درصد)50(وجوه اداره شده دو برابرقرارداد حساب سپرده 

  اين قرارداد بين :

    مآقاي/خانيك طرف وصندوق پس انداز و قرض الحسنه سادات كه در اين قرارداد صندوق ناميده مي شود از 

  به عنوان سپرده گذار    در شهر    به شماره ثبت    صندوق/شركت

    تلفن    به نشاني

  موضوع قرارداد :

  ريال كه نقدأ / طي چك    را در مقابل    سپرده گذار حساب سپرده مسدودي به شماره حساب  - 1

  پرداخت كرده است،افتتاح نمود.    شعبه    بانك    ازحساب جاري    شماره

  تخصيص اعتبار معادل مبلغ وجوه اداره شده از منابع داخلي صندوق.  -2

  و اعتبار مندرج در بند ما قبل به معرفي شوندگان.اعطاء وام قرض الحسنه از محل موجودي حساب مذكور   -3

  شرايط:

موضوع قرارداد، به افـراد   2و1صندوق تعهد نموده است در هر زمان كه معرفي نامه ارائه شود تا مجموع مبالغ مندرج در بندهاي  -1

  معرفي شده قرض الحسنه اعطا نمايد.

موضوع قرارداد را طي نامـه جداگانـه بـه     مونه امضاء و مهر مورد استفادهسپرده گذار بايستي نام مرجع معرفي كننده، ن -1تبصره :

  صندوق اعالم نمايد.

  قرض الحسنه از محل اين قرارداد براي يك بار پرداخت مي گردد. -2

  ماهه خواهد بود. 30ريال و مدت باز پرداخت تا  50.000.000 حداكثر سقف قابل پرداخت به هرنفر -3

         در هرحـال ثـائق كـافي را از دريافـت كننـدگان وام اخـذ نمايـد       وهاي مصوب  العملصندوق حق خواهد داشت برابر دستور  -4

تا حدود مانده حسـاب از محـل موجـودي آن    گذار بعنوان ضامن نهايي تلقي و مسئوليت تسويه بدهي افراد معرفي شده را سپرده 

  . خواهد داشتعهده ه براي مبالغ بيشتر اموال و دارائي خود ب

موجودي حساب تا وصول آخرين قسط مطالبات ناشي از اين قرارداد مسدود و حق استفاده سـپرده گـذار از برگشـت اقسـاط      -5

  سلب مي گردد.

  دريافت كنندگان وام مؤظف خواهند بود، مدارك درخواستي صندوق را ارائه نمايند.   -6

سـپرده گـذار را     ،از اقـدام  روز قبل10كند، در اين صورت  اء تسهيالت را متوقفاعط تا يك ماه لييممكن است به دالصندوق   -7

  مطلع خواهد كرد .يا از طريق نمابر يا پيامك كتبأ 

       كند.ييد تا سپرده گذاربايدو مجدداً داداه نخواهد شد. پس از يك ماه از تاريخ صدورارائه شود ترتيب اثر كهئينامه هابه معرفي  -8

  يكسان مي باشد. اعتبارنسخه داراي  2نسخه تنظيم شد و هر 2 در تبصره 1و بند 8قرار داد در اين   -9

  

  مهر و امضاء صندوق              سپرده گذار  امضاء    

  

  نسخه دوم: شعبه                                                                 نسخه اول: سپرده گذار       


