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 هدف -1

 به متقاضیان می باشد. زیارتیهدف از تهیه این دستورالعمل تشریح شرایط پرداخت وام 

 کاربرد دامنه-2

این دستورالعمل در سطح پرسنل سازمان منطقه آزاد كیش و شركت های تابعه كه درخواست وام زیارتی مطابق 

 ارد.این دستورالعمل دارند كاربرد د 1-6بند  با شرایط ذكر شده در

 مراجع-3

3-1- ISO9001 

3-2- ISO10002 

3-3- ISO10004 

 و اصطالحات تعاريف-4

 ندارد.

 مسئوليت-5

 پس انداز می باشد. مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده رئیس بیمه، رفاه و صندوق -1-5

 نی مات درمنا مسئولیت نظارت بر حسنن اجنرای اینن دسنتورالعمل بنر عهنده مندیر امنور رفناه و خند          -2-5

 می باشد.

 روش اجرا-6

 موضوع: وام زيارتی 

كیدات ریاست محترم هیأت گذاری و توسعه كیش با توجه به تأ صندوق پس انداز كاركنان شركت سرمایه

ی هر رراستای مسئولیت های محوله و به منظور برخورداو در  مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد كیش
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و ضرورت بهره مندی آنان از امکانات موجود،  ، زیارتیچه بیشتر اعضاء صندوق پس انداز، از خدمات رفاهی

 به شرح ذیل می نماید.زیارتی به پرداخت وام اقدام 

 شرايط متقاضی-6-1

اركنان سازمان، شركت ها و مؤسسات كعضو بودن شخص وام گیرنده در صندوق پس انداز -1-1-6

 تابعه.

مان، شركت ها و داشتن حداقل یک سال واریزی حق السهم صندوق پس انداز از سوی ساز-2-1-6

 مؤسسات تابعه.

 مدارک مورد نياز-6-2

 مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام زیارتی عبارتند از:

 .ها و مؤسسات تابعمعرفی شخص وام گیرنده از سوی سازمان، شركت ه-1-2-6

ید ضامن و ضی، كه به تأیتوسط متقا W09-F01با كد « زیارتی وامدرخواست »تکمیل فرم -2-2-6

 شركت معرفی كننده رسیده باشد.

 ر از سوی متقاضی.ارائه تصویر فیش واریزی یا مدارک اعزام معتب-3-2-6

 وام قبلی می باشد. درخواست مجدد وام زیارتی منوط به تسویه كامل-4-2-6

اء می ه متقاضی)با احتساب پدر و مادر( اعطای خانوادوام زیارتی حداكثر به شش نفر از اعض-5-2-6

 شود.

 ميزان وام زيارتی و نحوه باز پرداخت-6-3

 ماهه می باشد.  18 مدت بازپرداخت اقساط وام زیارتی صندوق پس انداز كاركنان1-3-6

 وام زیارتی بدون سود یا بهره می باشد.-2-3-6

یه( و مره، عتبات عالیات)كربالی معلی و سورعتمتع، وام زیارتی مربوط به سفرهای زیارتی حج -3-3-6

 سایر اماكن مقدس خارج از كشور می باشد. 

اء نفر از اعض 5میلیون ریال شامل  50قف سوام زیارتی به هر یک از متقاضیان حداكثر تا -4-3-6

 میلیون ریال(  10خانواده با احتساب پدر و مادر )برای هر نفر مبلغ 

 مدارک پيوست -7

 W09-F01فرم درخواست وام زیارتی با كد  -1-7


