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                                                                                                    سقف مبلغ تسهیالت 

سقف تسهیالت به ازاي هرواحدنوساز براي ساخت غیرصنعتی تا دویست میلیون ریال و براي ساخت صنعتی تا 

 دویست وپنجاه میلیون ریال می باشد

  

                                                                          نرخ سودتسهیالت 

 می باشد) بدون قرمز شدن فرم ج(درصد 12سودتسهیالت معادل  نرخ

  

                                                                 سپرده گذاري براي دریافت تسهیالت 

 تسهیالت اعطایی بدون نیاز به سپرده گذاري است

  

                                                     زمان ساخت ومدت بازپرداخت 

 )حداکثر دوسال براي ساخت وسیزده سال براي بازپرداخت(زمان ساخت وبازپرداخت تسهیالت جمعاً پانزده سال است 

  

                                                                                               رسوب تسهیالت 

 در دوران فروش اقساطی می باشد) ماندگاري پول دربانک(این تسهیالت بدون رسوب 

  

                                                                                                      اضافه اشکوب     

ویاتوسعه افقی بنا به منظور )  اضافه اشکوب(پرداخت تسهیالت به منظور احداث واحدمسکونی برروي واحد موجود 

ییدیه مهندس احداث یک واحد مسکونی مستقل باارائه معرفی نامه از مرجع صادرکننده واخذ گواهی استحکام بنا به تا

 ناظر وارزیاب بانک



  

                                                                                                      امالك فاقدسندثبتی 

نفرجمعیت، بااخذ سفته وضمانت کارمند رسمی پرداخت می شود               25000تسهیالت درشهرهاي زیر -1

نفر  25000براي کلیه شهرها اعم ازشهرهاي باجمعیت زیر(درصورت ارائه سند غیرمنقول قابل ترهین مازاد  -2

 راستپرداخت تسهیالت امکان پذی) نفر جمعیت 25000وشهرهاي بیشتراز

  

                                                                          قابلیت تبدیل به تسهیالت خرید 

)                                      انتقال به خریدار(قابلیت تبدیل تسهیالت به فروش اقساطی  -1

 قابلیت تبدیل به تسهیالت خرید به نام سازنده حداکثر تا سه واحدمسکونی به نام متقاضی، همسر وفرزند صغیر وي -2

  
  

                                             پرداخت بخشی ازتسهیالت براي تخریب وآماده سازي 

 تخریب، آماده سازي وشروع عملیات به ازاي هرواحد مسکونی نوسازمیلیون ریال جهت 10پرداخت 

  

                                                          تخفیف وتقسیط عوارض ساخت وتراکم ساخت 

هزینه هاي عوارض ساخت وتراکم ساخت                                   %) 50(تخفیف حداقل پنجاه درصد  -1

 تقسیط بدون کارمزد باقیمانده عوارض با حداکثر سه سال دوره تقسیط -2

  

                                                                  محفوظ ماندن حق االمتیاز خدمات زیربنایی 

حق االمتیاز آب، برق، گاز، تلفن ونظایرآن پس ازنوسازي بدون دریافت حق نگهداري محفوظ بوده ودستگاههاي ذیربط 

 نوسازي اقدام نمایند موظفند دراسرع وقت نسبت به برقراري وتامین خدمات موردنیاز و مازاد بروضع قبل از

 


