
  آيين نامه داخلي تشكيل صندوق رفاهي انجمن مسوولين فني گيالن 
  ) 93آذر ماه  25بر اساس آخرين تغييرات در جلسه (

  

اين آيين نامه بر اساس اختيارات داده شده از طرف مجمع عمومي تشكيل صندوق تدوين گرديده و كليه متقاضيان عضويت       
مـي   نامه و پذيرش آن عضو صندوق مي گردند و از تسهيالت مادي و معنوي آن بهره منددر اين صندوق با آگاهي از اين آيين 

  .شوند
  و ساير خدمات رفاهي  همياري در جهت رفع مشكالت مالي اعضاي انجمن: اهداف صندوق

و كم ه بهريئت مديره و پرداخت وام هاي با افتتاح حسابهاي پس انداز و جاري و هر نوع حساب بنا به تشخيص ه :موضوع
  خدمات رفاهي 

  :شرايط عضويت در صندوق -1
تعهد نامه  -3-1 درخواست كتبي جهت عضويت در صندوق رفاهي انجمن  -2-1عضويت در انجمن مسوولين فني گيالن  -1-1

 500000پرداخت مبلغ ثابت  - 4-1 مسوول فني مبني بر پذيرش آيين نامه داخلي صندوق رفاهي مصوب هيئت مديره صندوق
به نام انجمن بانك ملت شعبه مركزي رشت   14/44108044ريال به حساب صندوق به شماره  200000شارژ ماهانه  و ريال

  .عضويت را پرداخت نمايندانند جهت كسب امتياز تا سه تو مي اعضاي صندوق -5-1 مسوولين فني گيالن 
  :شرايط دريافت وام -2
زمان پرداخت آنها و تعداد استفاده كنندگان از اين تسهيالت با توجه به ميزان دريافت تسهيالت و اعضاي صندوق  جهت  -2-1

 .موجودي صندوق و تصميم هيئت مديره تعيين مي گردد
صندوق در سنوات آتي  ريال مي باشد كه بر اساس سرمايه000/000/20مبلغ اوليه وام پرداختي به اعضا صندوق  حداقل  -2-2

 .قابل تغيير مي باشد
 .ريق قرعه كشي انجام مي شودآن از ط يافت وام و اولويتنحوه در --2-3
 .مي شود ان كارمزد كسر شده وجهت هزينه هاي جاري صندوق مصرفدرصد از كل وام پرداختي تحت عنوسه  3 مبلغ -2-4
  :شرايط بازپرداخت وام -3
  . ماهه بر اساس سررسيد وام به حساب صندوق واريز مي گردد 18مبلغ وام دريافتي اعضا طي اقساط حداقل  -3-1
  .دريافت كننده وام ملزم مي باشد يك نفر ضامن را به عنوان تعهد بازپرداخت وام از ميان اعضاي صندوق معرفي نمايد -3-2
ره سفته به ارزش وام را دريافت كننده وام عالوه بر معرفي ضامن يك فقره چك كارمندي به مبلغ وام دريافتي و يا يك فق -3-3

  .كه اين اوراق را پس از تسويه وام به شخص عودت بدهد به صندوق پرداخت مي نمايد و صندوق متعهد مي گردد
  :شرايط لغو عضويت -4
 .هر عضو اختيار دارد از صندوق خارج شود در اين صورت مطالبات وي محاسبه و پس از كسر بدهيها پرداخت مي گردد -4-1
  .در زمان خروج از صندوق يك مهلت سه ماهه براي صندوق در نظر گرفته مي شود ءبازپرداخت مطالبات اعضاجهت  -4-2
اعضاي هيئت مديره صندوق اختيار دارند كه اعضاي بد حساب را بر اساس مستندات موجود پس از تسويه بدهيها از  -4-3

 .صندوق خارج نمايند
 .يت اعضاي قديم در حدود اختيارات هيات مديره صندوق خواهد بودقبول اعضاي جديد و تجديد نظر در عضو -4

                                                                   

اد اين به مفاينجانب                                           عضو انجمن مسوولين فني گيالن با شماره عضويت                          با علم 
  .آيين نامه و پذيرش آن تقاضاي عضويت در صندوق رفاهي انجمن را دارم

  : امضا و تاريخ                                                                                                              




