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 هدف -1

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

 کاربرد دامنه-2

پرسنل سازمان منطقه آزاد كیش و شركت های تابعه كه درخواستت وام ضتروری   این دستورالعمل در سطح 

 كاربرد دارد.این دستورالعمل دارند  1-6بند  مطابق با شرایط ذكر شده در

 مراجع-3

1-3- ISO9001 

2-3- ISO10002 

3-3- ISO10004 

 و اصطالحات تعاريف-4

 ندارد.

 مسئوليت-5

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

 متور رفتاه و ختدمات درمتانی     مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده متدیر ا  -2-5

 می باشد.

 روش اجرا-6

  وام ضروريموضوع: 

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

ی هر رمدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد كیش و در راستای مسئولیت های محوله، به منظور برخوردا
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چه بیشتر اعضاء صندوق پس انداز، از خدمات رفاهی و ضرورت بهره مندی آنان از امکانات موجود، اقدام به 

 پرداخت وام ضروری به شرح ذیل می نماید.

 شرايط متقاضی -6-1

ده و عین و تمام وقت سازمان، شركت ها و مؤسسات تابعه بومتقاضی از پرسنل قرارداد مدت م -1-1-6

 ل یکسال سابقه خدمت باشد.دارای حداق

لسهم صندوق پس انداز از سوی سازمان، شركت ها و اداشتن حداقل یک سال واریزی حق  -2-1-6

 مؤسسات تابعه.

روری صندوق پس انداز در صورتی امکان پذیر است كه ضدرخواست مجدد برای دریافت وام  -3-1-6

 تمام یا حداقل دو سوم وام قبلی تسویه شده باشد.

سبت ان، شركت ها و مؤسسات تابعه نوام گیرندگان می بایست در هنگام تسویه حساب با سازم -4-1-6

موظف به  ننده،به تسویه كامل وام دریافتی اقدام نمایند. در غیر این صورت ضامن و یا شركت معرفی ك

 پرداخت اقساط باقی مانده دریافت كننده وام می باشد. 

 مدارک مورد نياز 6-2

 نیاز جهت دریافت وام ضروری عبارتند از: مدارک مورد

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

ید ضامن و توسط متقاضی كه به تأی W10-F01ا كد ب« وام ضروری درخواست»تکمیل فرم  -2-2-6

 شركت معرفی كننده رسیده باشد.

 ميزان وام ضروري و نحوه بازپرداخت -6-3

 ماهه می باشد.  36داز كاركنان مدت بازپرداخت اقساط وام ضروری صندوق پس ان -1-3-6

 درصد می باشد. 8ق پس انداز كارمزد یا بهره وام ضروری صندو -2-3-6

 هم نزد صندوق پس انداز و طبق جدول ذیل قابل پرداختوام ضروری براساس میزان حق الس -3-3-6

 می باشد.
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 جدول وام ضروری 

 یالر -مبلغ سقف وام  یالر -مبلغ پس انداز  ردیف

 000/000/70  000/000/20تا   1

 000/000/90 000/000/40تا  001/000/20از  2

 000/000/100 000/000/60تا  001/000/40از  3

 000/000/120 000/000/80تا  001/000/60از  4

 000/000/150 به باال 001/000/80از  5

 

 تمدارک پيوس -7

 W10-F01فرم درخواست وام ضروری با كد  -1-7


