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پرداخت وام دانشجوئی صندوق پس انداز
اينجانب  ...........................فرزند  ........................شماره شناسنامه  ....................صادره از  ................شماره بيمه  .............ضمم االم
آگاهي از ضوابط و شرايط شركت ،به منظور پرداخت تسهي ت وا دانشجويي صندوق پس انداز تقاضا دار مبلغ  ...............ريال
تسهي ت به مدت  36ماه و در مقابل چك و تضمينات شركت سرمايه گذاري و توسعه كيش پرداخت نمايمد .همننمي عمم
حقوق و مزاياي دريافتي ماهانه اينجانب حدود  ....................ريال بوده و بدهي اينجانمب بمه شمركت نيمز معمادل  ...................ممي
باشد (بر اساس اال ميه شركت) ،در صورت تأييد شرايط اينجانب عهت واگذاري وا  ،ضمنأ طي  ..............فقره چك به مبلغ كل
وا به الهده بانك  .................به شماره  .................و امضاء ضمام ههمر آت تعهمد ممي نممايا ماهانمه  .............ريمال در ..................
اقساط متوالي و به مبلغ  ...................ريال كل وا از حقوق و مزاياي اينجانب توسط شركت مربوطه كسمر و بمه حسمار شمركت
پرداخت گردد .و در صورت قط ارتباط كاري (به هر دليل و تحت هر النوات) با شركت /سازمات ،شركت حق داشته كل ديموت
را به صورت الندالمطالبه از پس انداز انباشته شده اينجانب نزد خمود برداشمت و ممابقي توسمط شمركت /سمازمات از مطالبمات
اينجانب كسر و به حسار شركت واريز گردد.
امضاء متقاضي..........................................
بدينوسيله اينجانب خانا /آقاي  ................به شماره بيمه  ...................ضمانت مي نمايا كه در صورت الد ايفاي تعهمدات خمانا/
آقاي  .....................برابر تعهدات و بدوت هينگونه الذر و بهانه اي نسبت به پرداخت كليه ديموت مشماراليه برمورت الندالمطالبمه
اقدا نمايد .واريز اقساط وا خانا /آقاي  .....................پس از اط ع شركت  ................از اولي پرداختي حقوق و مزايماي وي نمزد
شركت  ...................معادل مبلغ اقساط وا نامبرده باضافه عريمه ديركرد فوق از دريمافتي ماهانمه اينجانمب كسمر و بمه حسمار
شركت واريز گردد.
نا و نا خانوادگي ضام ......................
اي شركت ضم تأييد امضاء و مراتب فوق توسط متقاضي و ضام تعهد ممي نمايمد كمه هممه ماهمه اقسماط وا يماد شمده را
پرداخت و يا در صورت قط ارتباط كاري ( به هر دليلي و تحت هر النوات) شركت موهم ممي باشمد قبمل از تسمويه حسمار
مديوت ،كليه طلب شركت را از نامبرده اخذ و به حسار شركت واريز نمايد در غير اينرورت شركت/سازمات موه به پرداخت
كليه ديوت مي باشد.
مدير الامل شركت..............
نا و نا خانوادگي..............
مهر و امضاء........................
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بي امضاء كنندگات ذيل:
شركت سرمايه گذاري و توسعه كيش به نشاني :عزيره كيش ،ميدات خليج فارس م بلوار ايرات م مجتم اداري پارس ،به النوات
قرض دهنده كه در اي قرارداد شركت ناميده مي شمود از يمك طمر و خانا/آقاي/شمركت........................................داراي شمماره
شناسنامه .................صادره از ...........................نا پدر .............................كارمنمد شمركت .......................شمماره بيممه شمده ..................
مقيا  .....................كه در اي قرارداد (قرض گيرنده) ناميده ممي شمود و خانا/آقماي  ..........................داراي شناسمنامه....................
بشماره بيمه  ....................مقيا  .......................كه ضمانت بازپرداخت قمرض دريمافتي توسمط قمرض گيرنمده را نمموده و در ايم
قرارداد (ضام ) ناميده ميشود از طر ديگر قرارداد ذيل منعقد گرديد:
ماده -1شركت به موعب اي قرارداد مبلغ  .................................ريال بعنوات وا براي مدت  ..................به قمرض گيرنمده پرداخمت
نموده و قرض گيرنده اقرار به دريافت مبلغ مذكور نموده ،قرض گيرنده متعهد است كليه مبلغ قرض دريافتي را به مرر نيماز
دانشجويي برساند.
ماده -2مدت قرض موضوع اي قرارداد از تاريخ  ..../..../......الي  ..../..../....خواهد بود.
ماده -3بازپرداخت وا موضوع اي قرارداد به اقساط ماهيانه متوالي و متساوي ماهيانه از قرار هر قسط  ..................ريمال اسمت و
سررسيد اولي قسط  ...../..../.......خواهد بود.
ماده  -4به قرض موضوع اي قرارداد مبلغ  ....................ريال با  ...........................درصد در سال كارمزد بنف شركت تعلمق خواهمد
گرفت كه به شركت پرداخت مي گردد.
ماده -5تأخير در پرداخت هر يك از اقساط ،زياده از ده روز تخل قرض گيرنده از شرايط قرارداد محسور و موعب حال شدت
دي ميگردد و شركت حق دارد كليه بدهي قرض گيرنده را بابت اي قرض يكجا مطالبه و وصول نمايد.
ماده -6چوت در صورت تأخير در پرداخت اصل بدهي در سررسيد بعلت تاخير مبلغي به ذمه قرض گيرنده تعلق خواهد گرفمت
از اي رو قرض گيرنده تعهد نموده است تا تسويه كامل اصل بدهي از تاريخ تأخير نسبت به مبالغ پرداخمت نشمده در سمال بمر
اساس فرمول ذيل عريمه پرداخت نمايد.
) ∗ (− − −مدت روز تاخير  +اصل بدهي
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ماده  -7ضام با اللا و اط ع و وقو كامل نسبت به مندرعات اي قرارداد و اينكه بازپرداخت قرض دريافتي قرض گيرنده بمه
ال وه كارمزد و عريمه تأخير تاديه متعلقه قرض گيرنده بوده است و شركت حق مطالبه كليه مطالبات خود از قرض گيرنمده را
با استناد اي قرارداد و ساير مستندات داشته است به موعب همي قرارداد متعهد و ملتز گرديد كه كليه مطالبمات شمركت از
قرض گيرنده را بشرح اي قرارداد به شركت پرداخت نمايد و شركت حق خواهد داشت براي وصول مطالبات خمود بمه نمامبرده
مراععه و باستناد اي قرارداد و از طريق شركت مذكور اقدا به وصول طلب خود از ضام بنمايد و به هر حال ضمام و قمرض
گيرنده در مقابل شركت متضامنأ مسئول پرداخت اصل و خسارات قانوني مي باشد.
ماده  -8ضام شرايط المومي سپرده قرض شركت را كه عزء الينفك اي قرارداد اسمت قبمول و امضماء نمموده و بنمابراي بمه
شركت حق و اختيار داده است كه شركت مطالبات خود بابت قرض موضوع اي قرارداد را از حقوق و مزايماي ضمام از طريمق
شركت مذكور مطالبه نمايد .طلب عريمه تأخير تاديه موضوع ماده  6اي قرارداد از ضام مان اقمدامات قمانوني شمركت بمراي
وصول مطالبات خود باستناد اي قرارداد نخواهد داشت.
ماده -9اههارات و تشخيص شركت نسبت به ميزات مطالبات شركت و بدهي ناشمي از قمرض االطمايي موضموع ايم قمرارداد و
تعهدات قرض گيرنده و ضام و همنني نسبت به تخل آنات معتبر بوده و مورد قبول قرض گيرنمده و ضمام اسمت .و كليمه
هزينه هاي وصول طلب شركت به الهده ضام خواهد بود.
ماده -10شركت موه است در صورت قط رابطه قرض گيرنده يا چناننه در زمات تسويه حسار كليه مانده بدهي تسمهي ت
فوق را از نامبرده اخذ و به حسار شركت واريز و در غير اينرورت موه به مبالغ ياد شده ميباشد.
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