
  (معادل) وجوه اداره شدهقرارداد 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    پرده مسدودي به شماره حسابسپرده گذار حساب س  - 1

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

  لحسنه  به افرادي كه بوسيله سپرده گذار معرفي مي شوند اقدام نمايد.صندوق متعهد گرديد  نسبت به پرداخت قرض ا  -2

  شرايط :  

  .مانده سپرده بيشتر نخواهد بود %100رمزد متعلقه موضوع اين قرارداد از قابل پرداخت و كا ع قرض الحسنهحداكثر مجمو  -1

ده قرض الحسنه هاي اعطايي از اين بابـت را برداشـت ويـا بـراي     مان مبلغ سپرده و سپرده گذار همواره مي تواند ما به التفاوت  -2

هاي مرتبط به ايـن قـرارداد    دهد به اين ترتيب موجودي حساب تا ميزان بدهيصيص خپرداخت به افرادي كه معرفي خواهد كرد ت

  .مسدود خواهد بود نزد صندوق 

موضوع قرارداد را طي نامـه جداگانـه بـه     سپرده گذار بايستي نام مرجع معرفي كننده، نمونه امضاء و مهر مورد استفاده -1تبصره :

  صندوق اعالم نمايد.

  زان سپرده اعتبار اختصاص دهد.يدرصد اضافه تر از م 20دوق منابع مالي داشته باشد حداقل در صورتي كه صن -2تبصره: 

         ثائق كـافي را از دريافـت كننـدگان وام اخـذ نمايـد مـع الوصـف       وهاي مصوب  العملصندوق حق خواهد داشت برابر دستور  -3

  يه بدهي افراد معرفي شده را عهده دار ميباشد .گذار بعنوان ضامن نهايي تلقي و مسئوليت تسوسپرده 

  دريافت كنندگان وام مؤظف خواهند بود، مدارك درخواستي صندوق را ارائه و كارمزد را بر اساس تعرفه پرداخت نمايند.   -4

ـ  از اقـدام   روز قبل10كند، در اين صورت  اء تسهيالت را متوقفاعط تا يك ماه لييممكن است به دالصندوق   -5 پرده گـذار را  س

  مطلع خواهد كرد .يا از طريق نمابر يا پيامك كتبأ 

      كند.ييد تا سپرده گذاربايدو مجدداً پس از يك ماه از تاريخ صدور ارائه شود ترتيب اثر داداه نخواهد شد.  كهئينامه هابه معرفي  -6

7-  و مبلغ قابل پرداخت به هر يك از افراد توسط سپرده گ اقساط تسقف مدن مي شود.ذار معي  

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

  

  

  مهر و امضاء صندوق              سپرده گذار  امضاء    

  

  

  شعبه نسخه دوم:                                                                 نسخه اول: سپرده گذار       
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