
نوع وام
خريد لوازم منزل )كاالي اساسي(

مدارك مورد نيازشرايط و مقررات دريافت تسهيالت

افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه نزد شعبه )اولويت با 
كسانيكه بيش از يك سال سابقه افتتاح حساب دارند(

مبلغ تسهيالت حداكثر 000ر000ر40 ريال و بايستي 
متناسب با درآمد متقاضي باشد.

سن متقاضي حداقل 18 سال تمام باشد.

 
نوع عقد،فروش اقساطي و مدت بازپرداخت آن حداكثر 3 

سال و به اقساط مساوي ماهيانه )36 قسط( است.

نرخ سود طبق تعرفه بانك در عقود مبادله اي مي باشد.

اصل و كپي شناسنامه متقاضي وضامن/ضامنين ) و در 
صورت داشتن توضيحات ، كپي از صفحه توضيحات(

اصل و كپي كارت ملي متقاضي و ضامن/ضامنين 
) متن و ظهر (

فيش حقوقي متقاضي با ذكر ميزان حقوق ، مستندات 
شغلي متقاضي

معرفي ضامن/ ضامنين معتبر و مورد قبول بانك

اصل و كپي فيش حقوقي و مستندات شغلي ضامن/
ضامنين و يك قطعه عكس متقاضي

يك برگ پيش فاكتور خريد كاالي توليد داخل و دو عدد 
تمبر مالياتي ) از بانك تهيه شود(

شرايط و مقررات دريافت تسهيالتنوع وام

مدارك مورد نياز

افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه نزد شعبه )اولويت تسهيالت خريد خودرو
با كسانيكه بيش از يك سال سابقه افتتاح حساب دارند(

مبلغ تسهيالت تا سقف )000ر000ر70( كه بايستي 
متناسب با درآمد متقاضي باشد.

 سن متقاضي حداقل 18 سال تمام باشد.

 نوع عقد،فروش اقساطي و مدت بازپرداخت آن حداكثر 
5 سال و به اقساط مساوي ماهيانه )60 قسط( است.

نرخ سود طبق تعرفه بانك در عقود مبادله اي مي باشد.

اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه متقاضي و صفحه 
اول ضامن/ضامنين

اصل و كپي كارت ملي متقاضي و ضامن/ضامنين   
   ) كپي متن و ظهر كارت ملي مورد نياز است(

گواهي اشتغال بكار يا فيش حقوقي متقاضي با ذكر ميزان 
حقوق

معرفي ضامن / ضامنين معتبر و مورد قبول بانك
اصل و كپي فيش حقوقي يا مستندات شغلي ضامن/

ضامنين و يك قطعه عكس متقاضي

پيش فاكتور خريد خودرو از يكي از نمايندگيهاي مجاز 
توليد داخل

سه عدد تمبر مالياتي و اصل و كپي اسناد مالكيت ، 
كارت و بيمه نامه خودرو  ) پس از تحويل خودروتوسط 

نمايندگي(

جدول راهنمای دریافت تسهیالت بانک ملی

مدارك مورد نياز



متقاضي مقيم محل بوده و در محدوده شعبه ساكن باشد.تعمير مسكن با سند ششدانگ

افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه نزد شعبه )اولويت 
با كسانيكه بيش از يك سال سابقه افتتاح حساب دارند(

مبلغ تسهيالت 000ر000ر50 ريال و بايستي متناسب با 
درآمد متقاضي باشد.

سن متقاضي حداقل 18 سال تمام باشد.

نوع عقد، جعاله و مدت بازپرداخت آن حداكثر 5 سال و 
به اقساط مساوي ماهيانه )60 قسط( است.

نرخ سود طبق تعرفه بانك در عقود مبادله اي مي باشد.

اصل و كپي شناسنامه متقاضي و ضامنين 

اصل و كپي سند ششدانگ مالكيت منزل يا آپارتمان 
متقاضي )كه بايستي در محدوده شعبه باشد(

تصوير فيش آب ، برق ، گاز و تلفن ) دو مورد كافي 
است (

گواهي اشتغال به كار يا فيش حقوقي متقاضي با ذكر 
 ميزان حقوق

معرفي ضامن/ضامنين معتبر و مورد قبول بانك
اصل و كپي فيش حقوقي يا مستندات شغلي ضامن/

ضامنين و دو عدد تمبر مالياتي

نوع وام

نوع وام

شرايط و مقررات دريافت تسهيالت

شرايط و مقررات دريافت تسهيالت

مدارك مورد نياز

مدارك مورد نياز

قرض الحسنه ازدواج 
متقاضي مقيم محل بوده و در محدوده شعبه ساكن باشد.

افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه نزد شعبه ) اولويت 
با كسانيكه بيش از يك سال سابقه افتتاح حساب فعال 

دارند (

مبلغ تسهيالت حداكثر 000ر000ر30 ريال، مشروط 
برآنكه متقاضي قادر به پرداخت اقساط باشد.

سن متقاضي حداقل 18 سال تمام باشد.
مدت بازپرداخت آن حداكثر سه سال و به اقساط مساوي 

ماهيانه )36 قسط ( است.

نرخ كارمزد طبق تعرفه بانك مي باشد.

اعطاي قرض الحسنه ازدواج براي تهيه جهيزيه و ازدواج 
به متقاضياني كه براي بار دوم ازدواج مي كنند و يا بيش 

از يك سال از تاريخ ازدواج آنها گذشته است ، مقدور 
نمي باشد.

دفترچه حساب پس انداز ) با مانده مناسب (

اصل و كپي صفحات اول و دوم شناسنامه زوجين 

اصل و كپي صفحات اول تا پنجم سند ازدواج ) از هر 
كدام يك برگ (

اصل و كپي كارت ملي زوجين و ضامن/ضامنين

معرفي ضامن يا ضامنين معتبر و مورد قبول بانك

اصل و تصوير شناسنامه ،كارت ملی و فيش حقوقي يا 
مستندات شغلي ضامن/ضامنين و  دو عدد تمبر مالياتي 



مدارك مورد نيازشرايط و مقررات دريافت تسهيالت

متقاضي مقيم محل بوده و در محدوده شعبه ساكن باشد.تعمير مسكن فاقد سند ششدانگ

افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز نزد شعبه 

مبلغ تسهيالت حداكثر 000ر000ر10 ريال و بايستي 
متناسب با درآمد متقاضي باشد.

سن متقاضي حداقل 18 سال تمام باشد.

نوع عقد، جعاله و مدت بازپرداخت آن حداكثر 3 سال و به 
اقساط مساوي ماهيانه )36 قسط( است.

نرخ سود طبق تعرفه بانك در عقود مبادله اي مي باشد.

ضامنين ) از صفحات اول ، دوم و توضيحات(

اصل و كپي كارت ملي متقاضي و ضامنين 

اصل و كپي كليه اسناد مالكيت منزل يا آپارتمان متقاضي 
)ازقبيل قولنامه ، قبوض آب و برق و گاز و....( كه 

بايستي در محدوده شعبه باشد.

گواهي اشتغال بكار يا فيش حقوقي متقاضي با ذكر 
ميزان حقوق

معرفي ضامن /ضامنين معتبر و مورد قبول بانك

اصل و كپي فيش حقوقي يا مستندات شغلي ضامن/
ضامنين

دو عدد تمبر مالياتي ) از بانك تهيه شود(

نوع وام

جدول راهنمای دریافت تسهیالت بانک صادرات

مدارك مورد نيازشرايط و مقررات دريافت تسهيالت نوع وام
سقف وام قابل پرداخت براي وام فوق حداكثر20 ميليون قرض الحسنه

ريال جهت تأمين هزينه هاي ازدواج براي هر يك از 
زوجين )جمعًا 40 ميليون ريال( مي باشد.

سقف وام قرض الحسنه جهت رفع احتياجات ضروري 
حداكثر به مبلغ ده ميليون ريال مي باشد.

مدت قرارداد
در حال حاضر مدت بازپرداخت وام قرض الحسنه حداكثر 

سه سال )36ماه( ميباشد.

نرخ کارمزد
نرخ كارمزد وام موصوف درحال حاضر 4% در سال بوده و 
كارمزد متعلقه نسبت به مانده بدهي در ابتداي هرسال نقداً 

از مشتري دريافت ميگردد.
نحوه استفاده از وام قرض الحسنه ازدواج

متقاضيان مربوطه جهت بهره مندي از وام مذكورمي توانند 
ازطريق سامانه اينترنتي بانك مركزي جمهوري اسالمي 

ايران به آدرسhttp://ve-bank.cbi.ir اقدام نمايند

تصويرشناسنامه زوجين وصفحه توضيحات درصورت 
داشتن توضيح.

 تصوير پشت و روي كارت ملي زوجين .

 تصوير سند ازدواج يا اقرارنامه ازدواج يا هر مدرك مشابه 
كه درسايراديان رسمي توسط مراكزديني اقليت ها مورد 

تائيد قرار گيرد.

ارائه گواهي حقوق با ذكر مبلغ دريافتي)درصورت عدم 
اشتغال به كار ارائه تعهد معتبر از شخص ثالث مبني بر 

پرداخت اقساط(.

  ارائه تصويراجاره نامه ياسندمالكيت محل سكونت)جهت 
زوجيني كه محل سكونت فعلي آنان مكاني غير از آدرس 

مندرج در عقد نامه باشد(

 تصوير قبض آب يا برق مصرفي مطابق با نشاني متقاضي.



نوع وام

نوع وام

شرايط و مقررات دريافت تسهيالت

شرايط و مقررات دريافت تسهيالت

مدارك مورد نياز

مدارك مورد نياز

متقاضيان مربوطه با ارائه مدارك مستند )اجاره نامه وام قرض الحسنه درمان بيماري
رسمي يا عادي ( مي توانند از وام قرض الحسنه وديعه 

مسكن جهت تامين بخشي از هزينه پيش پرداخت اجاره 
استفاده نمايند

تصويرشناسنامه وصفحه توضيحات درصورت داشتن 
توضيح. و تصوير پشت و روي كارت ملي.

ارائه گواهي اشتغال به كار با ذكرمبلغ دريافتي )درصورت 
عدم اشتغال به كار ارائه تعهد معتبر از شخص ثالث مبني 

بر پرداخت اقساط(

ارائه مدارك مربوط به هزينه هاي درمان مورد 
تائيدمراكزدرماني )جهت متقاضيان وام قرض الحسنه درمان 

بيماري(
تكميل مدارك مربوط به ضامن توسط ضامن/ضامنين مورد 

قبول شعبه .

ارائه تصويراجاره نامه يا سند مالكيت محل سكونت
تصوير قبض آب يا برق مصرفي مطابق با نشاني متقاضي

تسهيالت جعاله به منظور گسترش امور توليدي، بازرگاني جعاله
و خدماتي در بخش هاي مختلف اقتصادي ) صنعت و 

معدن ، كشاورزي ، خدمات ، ساختمان و مسكن( به 
مشتريان اعطاء ميگردد. تسهيالت جعاله در رابطه با انجام 
اموري است كه تحقق آن نياز به تأمين منابع مالي توسط 

بانك داشته بدين ترتيب در تسهيالت جعاله ، بانك به 
عنوان عامل ضمن انعقاد قرارداد با متقاضي انجام كار 

مشخصي را قبول مي نمايد كه سپس طي قرارداد دومي به 
متقاضي واگذار مي نمايد.

مشخصات ثبتي:
 اشخاص حقيقي: تصوير شناسنامه ، تصوير ازپشت و 

روي كارت ملي و مجوز فعاليت مربوطه .

    اشخاص حقوقي: تصوير اساسنامه، اظهارنامه ثبت 
شركت، شركت نامه )شركتهاي با مسئوليت محدود(، 

آگهي تاسيس، آگهي تغييرات و تصوير شناسنامه و پشت 
و روي كارت ملي اعضاي هيات مديره و مديرعامل 

شركت و ساير مجوزهاي الزم جهت انجام كار موضوع 
قرارداد و ارائه مستندات مالي الزم كه مويد اظهارات و 

فعاليت متقاضي باشد.

ارائه تقاضاي كتبي از سوي متقاضي
تصوير اجاره نامه محل فعاليت يا سند مالكيت

ارائه وثائق و تضمينات الزم و مورد قبول بانك وتكميل 
مدارك مربوطه توسط ضامن/ضامنين مورد قبول 

بانك)حسب مورد(.
ارايه اصل مدارك درخواستي به شعبه عامل الزامي است

جعاله تعمير و تكميل مسكن



مدارك مورد نيازشرايط و مقررات دريافت تسهيالتنوع وام

اين تسهيالت جهت اموري مانند احداث بنا )نصب جعاله تعمير و تكميل مسكن
اسكلتهاي فلزي يا بتوني( نصب و احداث تأسيسات )آب و 
برق، تلفن ، گاز، گرمايش، رنگ ونقاشي، چاه و فاضالب( 

و كليه امور مربوط به تعميرات ونگهداري ساختمان 
پرداخت ميشود. حداكثرسقف تسهيالت مذكور تا مبلغ 14 
ميليون ريال و مدت بازپرداخت حداكثر 36 ماهه مي باشد، 
ضمنًا پرداخت تسهيالت از مبلغ ده ميليون ريال تا چهارده 

ميليون ريال در قبال ترهين محل مورد تعمير مي باشد.

شرايط و مقررات اعطاي تسهيالت جعاله تعمير مسكن 
مطابق ضوابط حاكم بر جعاله مي باشد.

مشخصات ثبتي:
 اشخاص حقيقي: تصوير شناسنامه ، تصوير ازپشت و 

روي كارت ملي و مجوز فعاليت مربوطه .
اشخاص حقوقي: تصوير اساسنامه، اظهارنامه ثبت شركت، 

شركت نامه )شركتهاي با مسئوليت محدود(، آگهي 
تاسيس، آگهي تغييرات و تصوير شناسنامه و پشت و 

روي كارت ملي اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت 
و ساير مجوزهاي الزم جهت انجام كار موضوع قرارداد 
و ارائه مستندات مالي الزم كه مويد اظهارات و فعاليت 

متقاضي باشد.
ارائه تقاضاي كتبي از سوي متقاضي

تصوير اجاره نامه محل فعاليت يا سند مالكيت
ارائه وثائق و تضمينات الزم و مورد قبول بانك وتكميل 

مدارك مربوطه توسط ضامن/ضامنين مورد قبول 
بانك)حسب مورد(.

ارايه اصل مدارك درخواستي به شعبه عامل الزامي است

مدارك احراز هويتي )شناسنامه و كارت ملي(.
 تصوير سند مالكيت )هرنوع سندي كه مالكيت مشتري را 

محرز نمايد( ملك مورد تعمير يا تكميل مسكن.

 آخرين فيش آب، برق و يا گاز مصرفي جهت تطبيق 
آدرس متقاضي با محدوده فعاليت شعبه.

 ارائه تضمين كافي.

مدارك مورد نيازشرايط و مقررات دريافت تسهيالتنوع وام

فروش اقساطي مواد اوليه، لوازم 
يدكي و ابزار كار

بانك جهت تأمين سرمايه در گردش يك واحد توليدي 
و بنا بر تقاضاي كتبي متقاضي)اعم از شخص حقيقي يا 
حقوقي( اقدام به خريد مواد اوليه ، لوازم يدكي و ابزار 
كار مي نمايد و در اختيار متقاضي طي قرارداد فروش 

اقساطي قرار ميدهد. در اين تسهيالت متقاضي خود بايد 
مصرف كننده اموال درخواستي باشد و در تقاضاي خود 

نوع ، مقدار ، مشخصات، فروشنده و قيمت و شرايط 
كاالي مورد نياز خود را تعيين نمايد.

    قيمت فروش اقساطي كاالهاي فوق با توجه به قيمت 
تمام شده و سود مورد انتظار بانك تعيين مي گردد.

    دوره بازگشت تسهيالت موصوف نبايد از يك دوره 
توليد و حداكثر از يك سال تجاوز نمايد.

 مشخصات ثبتي:

    اشخاص حقيقي: تصوير شناسنامه ، تصوير ازپشت و 
روي كارت ملي و مجوز فعاليت مربوطه .

    ( اشخاص حقوقي: تصوير اساسنامه، اظهارنامه ثبت 
شركت، شركت نامه )شركتهاي با مسئوليت محدود(، 

آگهي تاسيس، آگهي تغييرات و تصوير شناسنامه و پشت 
و روي كارت ملي اعضاي هيات مديره و مديرعامل 

شركت و ساير مجوزهاي الزم جهت انجام كار موضوع 
قرارداد و ارائه مستندات مالي الزم كه مويد اظهارات و 

فعاليت متقاضي باشد.

ارائه تقاضاي كتبي از سوي متقاضي.
تصوير اجاره نامه يا سند مالكيت محل فعاليت .

پيش فاكتور خريد مواد اوليه /ماشين آالت و ابزار كار 
و...........

ارائه وثائق و تضمينات الزم و مورد قبول بانك وتكميل 
مدارك مربوطه توسط ضامن/ضامنين مورد قبول 

بانك)حسب مورد(.
درخواست كارشناسي ماشين آالت مربوطه و پرداخت 

هزينه ارزيابي آ



مدارك مورد نيازشرايط و مقررات دريافت تسهيالتنوع وام

بانك مي تواند به منظور ايجاد تسهيالت الزم جهت فروش اقساطي مسكن
گسترش امر مسكن، واحدهاي مسكوني را كه مستقيمًا يا 

از طريق اعطاي تسهيالت اين بانك احداث شده باشد، 
منحصراً بنا به درخواست كتبي وتعهد متقاضيان مبني بر 

خريد اينگونه واحدها بصورت اقساطي در چارچوب 
ضوابط مربوطه و در صورت موافقت بانك به صورت 
فروش اقساطي به متقاضي مربوطه واگذار گردد. ضمنًا 

به هر فرد فقط يك واحد مسكوني در قالب عقد فروش 
اقساطي واگذار خواهد گرديد.

سقف تسهيالت قابل واگذاري در هر واحد مسكوني به 
خريداران واجد شرايط بانك در قالب عقد فروش اقساطي 

مسكن در حال حاضر حداكثر مبلغ 180 ميليون ريال مي 
باشد. الزم به ذكر است شش دانگ واحد مسكوني تا 

وصول كليه مطالبات بانك در قالب قرارداد رهني به رهن 
بانك در مي آيد.

 نرخ سود تسهيالت موصوف حسب نرخ ابالغي از سوي 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در حال حاضر 12 

درصد مي باشد.
 دوران بازپرداخت تسهيالت فروش اقساطي مسكن با 

احتساب دوران مشاركت و فروش اقساطي به تشخيص 
بانك و حداكثر15 سال مي باشد.

تصوير شناسنامه ، تصوير ازپشت و روي كارت ملي 
و مجوز فعاليت مربوطه، گواهي اشتغال به كار )فيش 

حقوقي يا هرگواهي درآمد رسمي( با ذكرمبلغ دريافتي.

تصوير مبايعه نامه يا سند مالكيت ملك مورد نظر.

صورت مجلس تفكيكي و پايان كار ساختمان ملك مورد 
نظر.
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تسهيالت ارزی به صادر كنندگان و 

توليدكنندگان
سقف فردي تسهيالت اعطايي به اشخاص حقيقي حداكثر معادل 500 
هزار دالر و به اشخاص حقوقي ) اعم از خصوصي و دولتي( حداكثر 

معادل 5 ميليون دالر مي باشد. اعطاي تسهيالت بيشتر از سقف مذكور 
پس از تاييد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران امكان پذير خواهد 

بود.
واجدين شرايط استفاده از تسهيالت

توليد كنندگان و صادركنندگان كاالهاي غيرنفتي و خدمات.
موارد مصرف

يكساله:
 جهت خريد مواد اوليه و مصرفي و همچنين تامين هزينه هاي مربوط 

به صدورخدمات
چهارساله :

براي خريد ماشين آالت توليدي و خدماتي مربوط يا تكميل طرحهاي 
نيمه تمام.

اولويت پرداخت اين نوع تسهيالت در راستاي جبران كسري ماشين 
آالت و تجهيزات خط توليد، طرحهاي استراتژيك و طرحهاي مربوط 

به انتقال تكنولوژي خواهد بود.
مهلت استفاده از تسهيالت

   حداكثر شش ماه از تاريخ گشايش اعتبار جهت خريد مواد اوليه و 
مصرفي ) تسهيالت تا يكسال(.

حداكثر چهار سال از تاريخ گشايش اعتبار براي ورود ماشين آالت و 
اجراء طرحها .

حداكثر چهار سال از تاريخ تصويب تسهيالت ارزي براي صدور 
خدمات .

    در صورت سپري شدن مهلت استفاده قبل از استفاده كامل از 
تسهيالت، تمديد مهلت مذكور به تشخيص بانك امكان پذير است.

دوره تنفس

حداكثر 6 ماه پس از استفاده كامل از تسهيالت يا پايان مهلت استفاده 
از تسهيالت هر كدام كه زودتر باشد.

بانك براي اعطاي تسهيالت ارزي، يك يا تركيبي از وثايق زير 
را بابت تضمين باز پرداخت تسهيالت اخذ مي نمايد.

تضمين بانكي و اعتبارات اسنادي معتبر بانكهاي خارجي به نفع 
متقاضي ايراني

ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات ايران و يا شركتهاي بيمه 
معتبر داخلي و خارجي

وثيقه ملكي ارزنده و سهل البيع مشتري
 محل اجراي طرح با كليه مستحدثات، تاسيسات و ماشين آالت

 سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و 
شركتهاي خارج از بورس به تشخيص بانك

صورت وضعيت هاي تاييد شده و بدهي قطعي دستگاههاي 
اجرايي دولتي به متقاضي به همراه تائيديه ذينفع مبني بر انتقال 

منافع حاصله به بانك
    پروانه بهره برداري از معدن
    سفته معتبر مديران شركت

    ساير اسناد قابل قبول به تشخيص بانك
    مبناي محاسبه وثايق ريالي نرخ مرجع در تاريخ تصويب 
تسهيالت به ميزان اصل و سود و ساير هزينه هاي مربوطه 

خواهد بود.
نحوه مصرف

از طريق گشايش اعتبار اسنادي ديداري و معامله اسناد حمل در 
وجه فروشنده و يا ارائه كننده خدمات در مقابل گواهي انجام 

كار.
    جهت صدور خدمات عالوه بر گشايش اعتبار اسنادي به 
نفع صادركننده، به صورت نقدي در مقابل تعهد ارائه اسناد 

هزينه اي ارزي مورد قبول بانك نيز استفاده از تسهيالت فوق 
ميسر خواهد بود
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فايناس 
 Finance

بانك هاي دهنده تسهيالت فاينانس پيشنهاد خود را جهت اعطاي 
تسهيالت خريدار به بانك هاي تجاري ايران در قبال ضمانت نامه 

صادره وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران ارائه نموده و زمينه استفاده از اين گونه 

تسهيالت پس از امضاء قرارداد عمومي فيمابين بانك دهنده تسهيالت 
 INDIVIDUAL ( و بانك هاي ايراني با امضاء قراردادهاي فرعي
CREDIT AGREEMENT (براي هر يك از معامالت و طرف 

ها فراهم مي گردد.
واجدين شرايط استفاده از تسهيالت

    اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي خريدار كاال و 
تجهيزات، ماشين آالت خطوط توليدي و خدمات اعم از نصب و راه 

اندازي، آموزش و دانش فني
    وزارت خانه ها، سازمان ها و شركت هاي دولتي متقاضي واردات 

كاال تجهيزات، ماشين آالت، خطوط توليدي و خدمات اعم از نصب و 
راه اندازي، آموزش و دانش فني

دوره استفاده از تسهيالت
مدت اين دوره معموالً بين 1 تا 3 سال است كه طي آن فروشنده نسبت 

به تهيه و ارسال كاالي مورد نظر اقدام و بانك كارگزار هم زمان با 
معامله اسناد و حمل كاال 15% از مبلغ اسناد را از بانك صادرات و %85 
از مبلغ اسناد را از بانك تسهيالت دهنده مطالبه و به فروشنده پرداخت 

مي نمايد.
بنا به قراردادهاي منعقده معموالً 15% سهم پرداختي نقدي خريدار در 

دو مرحله پرداخت مي گردد كه مرحله اول آن به هنگام گشايش اعتبار 
و در قالب پيش پرداخت اوليه و در مقابل ضمانت نامه صادره از سوي 

فروشنده و مرحله دوم آن هم زمان با معامله اسناد صورت مي پذيرد.
دوره باز پرداخت تسهيالت

مدت اين دوره بين 5 تا 15 سال در مورد طرح هاي مختلف متغير 
است.

در اين دوره استفاده كننده از تسهيالت موظف است در مقاطع معين 
)شش ماهه( نسبت به پرداخت اصل و سود قسط تسهيالت دريافتي 
اقدام نمايد. پرداخت ميزان تعيين شده ميان پرداخت )نقدي( بعد از 

معامله هرپارت از اسناد خواهد بود.
دوره تنفس

اين دوره از 1 الي 1/5 سال پس از قرارداد فرعي شروع شده و معموالً 
بين 1 الي 3 سال به طول مي انجامد در اين مدت بازپرداختي صورت 

نمي گيرد.
كارمزد تعهد استفاده از تسهيالت

اين كارمزد از زمان امضاء قرارداد و يا تاريخ گشايش اعتبار اسنادي تا 
زمان اولين استفاده از تسهيالت معين شده در قرارداد محاسبه مي گردد 
و در هر مرحله استفاده از تسهيالت براي مانده استفاده نشده تسهيالت 

اين كارمزد به صورت دوره هاي شش ماهه محاسبه و دريافت مي 
گردد.

سود تسهيالت

از تاريخ پرداخت تسهيالت به فروشنده تا زمان بازپرداخت برمبناي 
نرخ توافق شده مي باشد.

نرخ مذكور معموالً نرخ LIBOR دو روز كاري قبل از شروع دوره 
بازپرداخت به عالوه حاشيه سودي كه در قرارداد به امضاء  رسيده مي 

باشد )1/5 تا 2 درصد ( و در دوره بازپرداخت به بانك تامين مالي 
كننده به ارز پرداخت خواهد شد.

مراجعه متقاضي به وزارتخانه ذيربط جهت صدور مجوز استفاده 
از تسهيالت فاينانس

كسب نظر بانك معرفي شده مبني بر قبول عامليت طرح توسط 
وزارت خانه فوق الذكر

ارسال درخواست متقاضي به بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران پس از اخذ موافقت بانك عامل توسط وزارت خانه ذيربط

صدور مجوز اداره سياستها و مقررات ارزي بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران مبني بر اعالم شرايط استفاده از 

تسهيالت
صدور مجوز اداره تامين اعتبارات ارزي بانك مركزي جمهوري 

اسالمي ايران مبني بر اعالم خط اعتباري قابل استفاده
متقاضي پس از وصول مجوزهاي فوق توسط بانك، درخواست 
خود را از طريق شعب ارزي بانك به اركان اعتباري جهت اخذ 

مصوبه ارسال مي نمايد.
واحدهاي ذيربط اركان اعتباري نسبت به بررسي طرح از نظر 

فني، مالي و اقتصادي اقدام و در صورت تاييد مراتب را جهت 
اخذ مصوبه به ركن مربوطه ارجاع و مصوبه اركان اعتباري را 

جهت اجراء به سرپرستي و شعبه ارزي ذيربط ارسال مي نمايند.
سرپرستي و شعبه ارزي ذيربط پس از دريافت مصوبه نسبت به 
اخذ وثائق مقرر در مصوبه و امضاءقرارداد با متقاضي اقدام مي 

نمايدكه معموالً شامل :
طرح و محل اجراي طرح با كليه مستحدثات، تاسيسات و 

ماشين آالت.
در مورد طرحهاي دولتي تائيد وزارت اموراقتصادي و دارائي و 

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
هر نوع تضمين قابل قبول براي بانك.

شعبه ارزي پس از اخذ وثائق و امضاء قرارداد دستورالعمل 
گشايش اعتبار را از اداره كل ارز دريافت و اقدامات ذيل را 

صورت مي دهد.
دريافت هم ارز ريالي به هنگام گشايش اعتبار شامل:

پيش پرداخت به فروشنده كه به طور معمول 5% مبلغ قرارداد 
تجاري بوده و صرفًا پس از دريافت ضمانت نامه صادره قابل 

پرداخت مي باشد.
            ميان پرداخت كه به طور معمول 10% مبلغ قرارداد 
تجاري بوده و در هرحمل در قبال ارائه 100% اسناد حمل به 

نسبت قابل پرداخت مي باشد
كارمزد گشايش اعتبار ، هزينه هاي پست و سوئيفت و تمبر و 

...... طبق تعرفه خدمات ارزي بانك .
دريافت مدارك مورد نياز گشايش اعتبار .

رعايت قانون مقررات صادرات و واردات و بخشنامه ها و 
الزامات قانون بودجه سنواتي .

رعايت دستورالعمهاي صادره در خصوص كسورات قانوني ) 
ماليات و بيمه (.

 NON ( افتتاح اعتبار اسنادي به صورت غيرفعال
. ) OPERATIVE

دريافت ضمانت نامه حسن انجام كار و يا پيش پرداخت حسب 
مورد به ميزان 10% مبلغ قرارداد تجاري .

پادار ) OPERATIVE( نمودن اعتبار اسنادي.
درهنگام معامله اسناد 15% وجه اسناد از محل حساب متقاضي 
و 85% نيز توسط بانك تامين مالي كننده تامين و پرداخت مي 

گردد.
پرداخت اصل و سود متعلقه در سررسيد هاي مقرر طبق قرارداد 

منقعده توسط متقاضي.



مدارك مورد نيازشرايط و مقررات دريافت تسهيالتنوع وام

جدول راهنمای دریافت تسهیالت بانک تجارت

مشاركت مدنی طرحها در بخش 
كشاورزی :

  داشتن مجوزات الزم از قبيل جواز تاسيس ، مجوز محيط 
زيست ، مجوز تامين برق و آب مورد نياز و درخصوص 

طرحهای توسعه و تكميلی داشتن پروانه بهره برداری طرح 
اوليه

مفروز بودن محل اجرای طرح و قابليت انعقاد قراداد 
مشاركت مدنی محضری ، يا امكان ترهين آن قبل از انعقاد 

قرارداد مشاركت مدنی عادی

داشتن توجيه مالی ، فنی و اقتصادی طرح طبق گزارش 
كارشناسی بانك يا شركتهای خصوصی مورد تاييد بانك

  افزايش سرمايه ثبتی متناسب با سرمايه ثابت طرح طبق 
مقررات بانك )حدوداً 30 درصد هزينه های  سرمايه 

گذاری ثابت(

اطمينان از توانايی مشتری در تامين سهم الشركه طبق 
ضوابط بانك

پرداخت سهم الشركه بانك با نظارت كامل و طبق پيشرفت 
 فيزيكی طرح

  اخذ وثايق كافی طبق مقررات
نرخ سود براساس نرخ تصويبی كميسيون اقتصادی دولت

تكميل پرسشنامه ويژه طرحهای ايجادی و با توسعه توليدی 
و خدماتی
اساسنامه

آگهی تاسيس در روزنامه رسمی
آگهی تغييرات ثبتی شركت طی دو سال قبل

پروانه )جواز (تاسيس
پروفرمای ماشين آالت خارجی و پيش فاكتور يا قرداد 

ساخت ماشين آالت داخلی و تاسيسات و 2 افر قيمت-         
اسناد مالكيت يا سند اجاره محل اجرای طرح

صورت های مالی دو سال قبل )ترازنامه و سود وزيان( با 
مهر و امضای متقاضی ) برای طرحهای توسعه و تكميلی(

  صورت هزينه های انجام شده با مهر و امضای متقاضی
 ) برای طرحهای ايجادی(

تراز آزمايشی منتهی به پايان ماه گذشته با مهر و امضای 
شركت

مجوزات قانونی )مجوز محيط زيست – مجوز تامين آب 
و برق (

ارائه نقشه های ساختمانی محل اجرای طرح به تاييد مراجع 
ذيصالح

درصورت استفاده از تسهيالت تبصره قانونی بودجه كل 
كشور، ارائه معرفی نامه از دستگاه ذيربط

صورت فعاليت ها و سوابق كاری مديران و آخرين مدرك 
تحصيلی و كپی شناسنامه ايشان
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اجاره به شرط تمليك در بخش 

كشاورزی 
شرايط متقاضی :

دارا بودن اهليت قانونی
داشتن مجوزات الزم درخصوص بهره برداری از اموال 

اجاره يا داشتن تجربه كافی در امور بهره گيری از آن
توانايی الزم جهت پرداخت اجاره بها

نداشتن سوابق منفی در سيستم بانكی )چك برگشتی و 
 بدهی معوق(

شرايط تسهيالت :
نوع مصرف : جهت اموال منقول و غيرمنقول

مدت : ميان مدت و بلندمدت
حداكثر تسهيالت : 80 درصد مبلغ ارزيابی بانك

هزينه های نقل و انتقال اموال غيرمنقول در دفترخانه به 
عهده مشتری می باشد.

  بيمه نمودن مورد اجاره با هزينه مشتری تا پايان مدت 
 قرارداد

عدم واگذاری عين يا منافع عين مستاجره به اشخاص ديگر

مستاجر حق تغيير محل، تغيير شكل و يا هر نوع ديگر را 
در عين مستاجره بدون موافقت بانك را ندارد.

ارائه تقاضای استفاده از تسهيالت اجاره به شرط تمليك به 
شعبه مربوطه

ارائه پيش فاكتور در مورد اموال منقول قابل خريد از 
داخل كشور

 ارائه پروفرما در مورد اموال منقول وارداتی
 )خريد خارجی(

پرداخت مبلغ ارزيابی، در صورتيكه مال االجاره ساختمان 
باشد.

 ارائه پروفرما در مورد اموال منقول وارداتی
 ) خريد خارجی(

واريز مبلغ پيش پرداخت تعيين شده )حداقل 20 درصد 
قيمت اموال( به حسابهای مربوطه پس از موافقت اعطای 

تسهيالت.
ارائه وثايق مورد نظر بانك

تعيين ميزان كل مال االجاره و اقساط مربوطه پس از 
محاسبه سود

انعقاد قرارداد منوط به آماده تحويل بودن مال موضوع اجاره بوده و 
قرارداد اجاره، به صورت عادی داخلی بين بانك و مشتری منعقد می 

شود.
قبض پرداخت اقساط به تعداد اقساط به امضای مشتری رسانيده و 

قبض مذكور نقش اسناد اجاره ای را دارا بوده و مبين تعهد خريدار در 
جهت پرداخت مبالغ معين در سررسيدهای معين می باشد.



مدارك مورد نيازشرايط و مقررات دريافت تسهيالتنوع وام
فروش اقساطی كاالهای مصرفی با 

دوام ساخت داخل

شرايط متقاضی :
متقاضی تسهيالت بايد در حوزه فعاليت شعبه می باشد.
تقاضای خود را در برگ درخواست مربوطه تنظيم و به 

شعبه ارائه نمايد.
در خريد انواع كاالهای مصرفی ، مجاز به خريد يك قلم 

 از هر نوع كاال می باشد.

مشتريان ارزنده بانك تجارت و يا متقاضيانی كه توسط 
آنان معرفی شده باشند ، خريداران كاالهای توليد 

كنندگانی كه از مشتريان اعتباری بانك تجارت باشند ، 
كاركنان ارگان ها ، سازمانها و موسسات دولتی كه عمده 

فعاليت بانكی خود را نزد بانك تجارت متمركز نموده اند 
در اولويت می باشند.

-از كاركنان بانك و اقارب درجه اول آنان نباشند.
درضمن ضامن نمی تواند از كاركنان شاغل در بانك 

 تجارت باشد.

شرايط اعطای تسهيالت توسط بانك:
-داشتن سهميه مجاز در بخش خدمات

  اعطای تسهيالت صرفًا به مصرف كنندگان نهايی كاال 
امكان پذير می باشد.

اعطای تسهيالت با ارائه فاكتور رسمی فروشنده 
)نمايندگی های مجاز توليد كنندگان كاالهای داخلی يا 

فروشگاههای مجاز كاالهای داخلی دارای شماره سريال 
و آدرس فروشنده( امكان پذير بوده و ميزان تسهيالت 

مصوب از طريق صدور چك بانكی در وجه فروشنده كاال 
انجام می گيرد.

 كاالهای مصرفی بايد نو و دست اول باشند.

اخذ پيش پرداخت و وثايق مورد نظر طبق ضوابط بانك
مدت بازپرداخت و نرخ سود تسهيالت:

مدت بازپرداخت تسهيالت حداكثر 30 ماه خواهد بود.
نرخ سود تسهيالت اعطايی معادل نرخ سود عقود مبادله ) 

كميسيون اقتصادی دولت( می باشد

مبلغ تسهيالت:
حداكثر تسهيالت قابل پرداخت به هر متقاضی جهت 
خريد يك يا تعدادی از انواع كاالهای مصرفی با دوام 

جمعًا مبلغ 000ر000ر15 ريال می باشد.

توضيح : حداكثر مبلغ تسهيالت اعطايی بابت خريد يك 
كاال ، معادل 80% ارزش كاال بوده و الباقی قيمت آن می 

بايست به عنوان پيش پرداخت توسط متقاضی تامين 
گردد.

شرايط اعطای تسهيالت به مزدوجين صندوق مهر امام 
رضا)ع( براساس تفاهمنامه منعقده با صندوق  امام 

رضا)ع( تسهيالت فروش اقساطی خريد كاالهای مصرفی 
بادوام طبق ضوابط بانك و صندوق به هريك از زوجين 

بميزان 6000000 ريال از منابع داخلی بانك و 4000000 
ريال از محل منابع صندوق می باشد.

تصوير صفحات شناسنامه و كارت ملی متقاضی

مدارك شغلی دال بر وجود درآمد متقاضی

پيش فاكتور در مورد خريد كاال ،كه بايستی كاال نو واز 
هركدام يك قلم و ساخت داخل باشد.

فرم درخواست تسهيالت خريد كاال

تصوير شناسنامه و كارت ملی ضامن

مدارك شغلی ضامن



مدارك مورد نيازشرايط و مقررات دريافت تسهيالتنوع وام
در حال حاضر برای هزينه های ازدواج30.000.000 ريال قرض الحسنه ازدواج 

)برای هر يك از زوجين( ، هزينه های درمان بيماری و 
وديعه مسكن 20.000.000 ريال و ساير موارد10.000.000 

ريال می باشد.

كارمزد : در حال حاضر نرخ كارمزد 4% در سال می باشد 
كه اين مبلغ غيرقابل استرداد است.

مدت : حداكثر مدت اعطای تسهيالت قرض الحسنه عادی 
36 ماه می باشد.

شرايط متقاضی :
اهليت قانونی داشته و توانائی بازپرداخت اقساط را داشته 

باشد.
محل كار يا سكونت او در حوزه فعاليت شعبه باشد.

به هيچيك از شعب بانك تجارت و يا ساير بانكها بابت 
قرض الحسنه مورد استفاده ، بدهی نداشته باشد.

متقاضی از كاركنان شاغل در بانكها نبوده و همچنين 
ضامنين نيز نمی توانند از كاركنان شاغل در بانك تجارت 

باشند.
كارگران ، كاركنان دولت ، افراد تحت پوشش كميته امداد 

امام خمينی ، ايثارگران و بيماران كليوی با ارائه معرفی نامه 
از نهادها و سازمانهای ذيربط در اولويت می باشند.

افزايش مبلغ بيست ميليون ريال به سقف تسهيالت 
ازدواج مصوب 

)30.000.000 ريال( ، برای دخترانی كه مهريه آنان 
تا 110 سكه بهار آزادی می باشد. ) برای زوجه 

50.000.000 ريال و جمعا 80 ميليون ريال زوجين ( 
افزايش مبلغ بيست ميليون ريال به سقف تسهيالت 

ازدواج مصوب )30 ميليون ريال (، برای پسرانس كه قبل 
از 25 سالگی ازدواج می كنند ) برای زوجه 50.000.000 

ريال و جمعا 80 ميليون ريال زوجين (

افزايش مبلغ 20 ميليون ريال به سقف تسهيالت ازدواج 
مصوب )30 ميليون ريال( ، هر يك از دختران يا پسرانی 
كه يكی يا هردوی آنها فاقد پدر می باشند )برای هريك 
از زوجين فاقد پدر 50 ميليون ريال و جمعا 100 ميليون 

ريال(
افزايش مبلغ 20 ميليون ريال به سقف تسهيالت ازدواج 

مصوب ) 30 ميليون ريال ( ، هر يك از دختران يا 
پسرانی كه دانشجوی دانشگاه ها يا طلبه حوزه های 
علميه و در حال تحصيل می باشند.)برای هريك از 

زوجين دانشجو 50 ميليون ريال و جمعا 100 ميليون 
ريال( 

تبصره مهم : هريك از دختر و پسر می توانند صرفا از 
افزايش مبلغ تسهيالت ازدواج برای يكی از بند های       

فوق برخوردار شوند. 

اعطای تسهيالت قرض الحسنه ازدواج ،مشمول 
مزدوجين همان سال و سال قبل می گردد.

  تقاضا كننده تسهيالت تامين هزينه های ازدواج ، 
شخص داماد يا عروس يا ولی قهريی يا قانونی يا قيم 

قانونی وی می باشد.
ارائه عقدنامه ازدواج )اقرارنامه ازدواج يا هر مدرك مشابه 

كه در ساير اديان رسمی توسط مراكز دينی اهليت های 
مذهبی مورد تائيد قرار بگيرد( و شناسنامه ها ، كارتهای 

ملی و تصوير آنها الزاميست.
از متقاضی تسهيالت ، تعهدنامه ای مبنی بر عدم استفاده 
از تسهيالت قرض الحسنه ازدواج و جهيزيه ساير بانكها 

، اخذ می گردد

مدارك مورد نيازشرايط و مقررات دريافت تسهيالتنوع وام
چون متقاضيان تامين مسكن عمدتًا افرادی هستند كه قرض الحسنه تامين مسكن

بابت تامين وديعه يا پيش پرداخت اجاره ، درخواست 
استفاده از تسهيالت مذكور را می نمايند ، در اينصورت با 
دريافت مدارك مثبته )اجاره نامه رسمی يا عادی( اعطای 

تسهيالت امكان پذير می باشد.

متقاضی بايد كتبًا تعهد نمايد كه از تسهيالت قرض 
الحسنه ساير بانكها استفاده نخواهد كرد.

اين نوع قرض الحسنه در مقابل تضمين شخص ثالث 
قابل اعطاء می باشد.

تصوير صفحات شناسنامه و كارت ملی متقاضی

فرم درخواست تسهيالت قرض الحسنه وديعه مسكن ) 
نمونه شماره 1531  (

تصوير اجاره نامه دارای كد رهگيری

  مدارك شغلی معتبردارای سربرگ وشماره وتاريخ بابت 
تعيين درآمد ماهيانه متقاضی

تصوير شناسنامه و كارت ملی ضامن
   مدارك شغلی ضامن 



مدارك مورد نيازشرايط و مقررات دريافت تسهيالتنوع وام
  ارائه اصل و تصوير مدارك مربوط به هزينه های درمانی قرض الحسنه بيماری 

كه از طرف مراكز درمانی يا پزشك معالج صادر گرديده و 
حداكثر بيش از شش ماه از تاريخ صدور آن نگذشته باشد 

)برای بيماران كليوی يكسال(.
پرداخت قرض الحسنه برای جراحيهای زيبايی ممنوع 

است.

متقاضی تسهيالت قرض الحسنه می تواند برای درمان 
بيماری و يا جراحی بستگان درجه اول ودرجه دوم تحت 

تكفل خود درخواست قرض الحسنه نمايد. 

تصوير صفحات شناسنامه و كارت ملی متقاضی

 فرم درخواست تسهيالت قرض الحسنه درمان بيماری
 ) نمونه شماره  1531 (

مدارك شغلی بابت تعيين درآمد ماهيانه متقاضی
گواهی و مدارك ممهورشده به مهر مركز درمانی )بعد 

از درمان( كه حداكثر 6 ماه از تاريخ درمان بيمار سپری 
نگرديده باشد.

تصوير شناسنامه و كارت ملی ضامن
مدارك شغلی ضامن


