
 ایثارگرانغیرویژه  99سال  مؤسسه ایثار تسهیالت انواع

 سپرده گذاری: -1

 000/000/360کلیه کارکنان دانشگاه می توانند نسبت به سپرده گذاری در موسسه و استفاده از حداکثر 

 ريال تسهیالت اقدام نمايند.

 شرایط تسهیالت سپرده گذاری:

  : ماه 4مدت انتظار 

 :ريال 000/000/360 حداکثر مبلغ ،گذاری برابر با مبلغ سپرده  میزان تسهیالت 

 رصدد4تسهیالت :  کارمزد 

  قسط اضافه می گردد. 3ماه و به ازای هر ماه سپرده گذاری تعداد  12مدت بازپرداخت تسهیالت: حداقل 

 .امکان واريز و برداشت در طی اين مدت 

 .هنگام دريافت تسهیالت، کل مبلغ سپرده توسط صاحب حساب قابل برداشت است 

  حقوق ماهیانه فرد متقاضی پس از تايید امور مالی خواهد پرداخت تسهیالت منوط به توان پرداخت از محل

 بود.

 میزان سپرده )ریال(
حداقل مدت انتظار 

 )ماه(
 مدت بازپرداخت )ماه( میزان تسهیالت )ریال(

000/000/100 4 000/000/100 12 

000/000/100 5 000/000/100 15 

000/000/100 6 000/000/100 18 

000/000/100 7 000/000/100 21 

 

 :تسهیالت نوبتی -2

اين طرح شامل کلیه کارمندان و بازنشستگان غیر ايثارگر می باشد. با پرداخت ماهیانه حداقل 

با توجه به شرايط زير  برابر موجودی خود 3می توانید تا  ريال به عنوان حق عضويت 000/600

 از اين طرح استفاده نمائید.

 شرایط:

 درصد 4 :کارمزد 

 ريال000/000/120وام پرداختی :  سقف 

  :20تعداد اقساط 

  : ماه 5مدت زمان انتظار 

 



 

 

 
 

 مسافرتی داخلی و خارجی:تسهیالت -4

 از اين تسهیالت به روش زير اقدام کنند. یک فقرهتنها هر يک از اعضاء می توانند جهت دريافت 

 قسط به صورت ماهیانه از حقوق شما کسر می گردد، سپس می توانید نسبت به دريافت آن اقدام   4 اابتد

 يد.انم

 

 مسافرت خارجی مسافرت داخلی شرح

 000/000/70 000/000/35 مبلغ وام

 ريال
 قسط 12 قسط 12 تعداد اقساط

مبلغ 

 (%2کارمزد)
 000/050/1 ريال 000/500

 ريال

 000/900/2 اقساطمبلغ 

 ريال

000/580/5 

 ريال
شروع دریافت 

 اقساط
ماه قبل از  4

 اعطاء تسهیالت

ماه قبل از  4

 اعطاء تسهیالت

 مسافرت خارجی مسافرت داخلی شرح

 ريال000/000/50 000/000/24 مبلغ وام

 قسط 12 قسط 12 تعداد اقساط

مبلغ 

 (%2کارمزد)
 ريال 000/750 ريال 000/350

 000/000/2 اقساطمبلغ 

 ريال

 ريال 000/170/4

شروع دریافت 

 اقساط
ماه قبل از  4

 اعطاء تسهیالت

ماه قبل از اعطاء  4

 تسهیالت


