
 

  

   بسمه تعالی

       :تاریخ   وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

  گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهردانش
  صندوق قرض الحسنه شهدا ي کارکنان

  :شماره

   

   وام فرم دریافت      
  

            --   شـاغل در                        :ش ش              :       پـدر                                                اینجانبـه  / با توجه به اینکه اینجانـب  

از صندوق قرض الحسنه شهداي دانشگاه وام دریافت نموده ام متعهـد   ریال           /000 / 000که مبلغ  دانشگاه  --یا بازنشسته

ریال از طریق امور مالی              ماهیانه مبلغ     سال ماه    لغایت     ماه سال    می شوم از 

صندوق قرض الحسنه شهداي دانشـگاه نـزد بانـک ملـت شـعبه       اینجانبه کسر و به حساب شماره / مربوطه از حقوق اینجانب 

ردید صندوق مجاز است باقیمانده وام را ماه پرداخت نگ 2اینجانبه / نجانب ضمناًدر صورتیکه اقسام وام ای. دانشگاه واریز نمایند

اینجانبه کسر نماید و حق هیچگونه اعتراضی ندارم و پس از بازپرداخت کلیه اقساط تقاضـاي وام  / از اولین حقوق اینجانب  یکجا

         .وام تا پایان اقساط از حساب پس انداز خود حق برداشت ندارممجدد به مدت یکسال نخواهم نمود و از تاریخ دریافت 
  

        الری      به مبلغ         ضمناً چک شماره 
  
  .عنوان تضمین به ضمیمه ایفا میگردده ب

  
  محل امضا وام گیرنده*                                                            :                     شماره همراه **                                   

                                                                                          
   

موفـق بـه                                   خـانم / ضمانت می نمایم در صورتیکه آقـاي                                                  اینجانبه/ اینجانب 
  .بازپرداخت وام خود نگردید کلیه بدهی نامبرده را به صندوق بپردازم

  دانشگاه علوم پزشکی 139/     /    د پ مورخه   / 20ماره                   براساس نامه ش
  اول محل امضاء ضامن*

  
 :مالحظات

    /.سوم وام درخواستی/ داشتن حداقل پس انداز به میزان یک-1
 /.می باشد)  ریالی میلیون پنجاهو  سیوام (ماهه  31 و ) میلیون ریالی  تا سقف دووام (ماهه  21حداکثر مدت بازپرداخت وام -2
 ./سوم باقیمانده دریافتی کمتر باشد/ میزان پس انداز عضو هیچگاه نباید از یک -3
  ./معادل وام درخواستی یا گواهی حقوقی به عنوان ضمانت به صندوق ارائه نماید   حقوقیوام گیرنده می بایست دو فقره چک -4
  ./اده نماید لی نمی تواند از تسهیالت جدید استفاز تسویه وام قب شش ماهوام گیرنده پس از گذشت  -5
جام نزد بانـک ملـت شـعبه     1397799984حساب شماره  به  ریال      /      /000بابت کارمزد وام دریافتی به مبلغ% 5پرداخت  -6

 ./دانشگاه واریز گردد 


