آیین نامه اجرایی خدمات وام موسسه صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه قم
ماده  -1به منظور تحقق اهداف مقرر در ماده  5و بند الف ماده  6اساسنامه صندوق رفاه اعضای هیات علمی
دانشگاه قم ،بموجب این آیین نامه ضوابط اعطای وام و تسهیالت به اعضای هیات علمی تعیین میشود.
ماده  -2جز در موارد خاص مقرر در ماده  ،11فقط یک نوع وام مطابق با شرایط مواد بعدی این آیین نامه به
اعضای صندوق رفاه اعضای هیات علمی پرداخت میشود .این وام تحت عنوان وام عادی قرض الحسنه است که
مقدار آن  2/5برابر سپرده هر عضو در صندوق تا سقف  11میلیون تومان میباشد .افزایش سقف وام قرض
الحسنه صندوق با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب هیات امنا امکان پذیر است.
ماده  -1منابع مالی پرداخت وام.
از مجموع منابع مالی (پولی و اعتباری) صندوق رفاه اعضای هیات علمی مابین  15تا  01درصد آن برای اعطای
وام و تسهیالت به اعضای هیات علمی اختصاص مییابد .در صورت لزوم این مقدار میتواند با تصویب هیات
مدیره افزایش پیدا کند.
ماده  -0حداکثر تعداد وام عادی قابل پرداخت در هر ماه  5مورد است .در صورت لزوم این تعداد با تصویب هیات
مدیره صندوق و متناسب با تعداد اعضاء ،منابع مالی صندوق و تعداد متقاضیان وام قابل کاهش یا افزایش است.
ماده  -5اعضای واجد شرایط.
اعطای تسهیالت وام صندوق رفاه صرفا به اعضای هیات علمی دانشگاه قم (اعم از پیمانی و رسمی آزمایشی و
قطعی) مقدور است که در زمان تقاضای وام عضو صندوق رفاه بوده یا بشوند و در زمان تقاضای وام عادی هیچ
گونه بدهی به صندوق نداشته یا بدهی خود را تسویه نمایند.
ماده  -6درخواست وام باید به صورت کتبی ،حضوری یا از طریق اتوماسیون به دفتر صندوق تسلیم یا ارسال
شود و توسط حسابدار صندوق با قید شماره و تاریخ در دفتر نوبت وام صندوق ثبت شده و به ترتیب تاریخ تقاضا
در روند اجرا قرار میگیرند.
ماده  -7بازپرداخت وام عادی.
بازپرداخت وام قرض الحسنه عادی در اقساط ماهانه و حداکثر به مدت  21ماه میباشد.
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ماده  -8دوره انتظار.
دوره انتظار از دریافت وام عادی جدید پس از تسویه وام قبلی ،متناسب با شرایط مالی صندوق توسط هیات
مدیره تعیین میشود.
ماده  -9کارمزد.
مطابق با بند مصوبه مورخ  90/11/10هیات امنای صندوق رفاه ،مقرر میشود که به میزان  %0وام قرض الحسنه
اعطایی برای تامین هزینههای جاری صندوق از گیرنده وام کارمزد دریافت شود %0 .مزبور از کل مبلغ وام به
صورت یکجا محاسبه و به اقساط ماهانه به صورت زیر اضافه میشود:
] مبلغ هر قسط ماهانه[ تومان  10/000/000 × ))1 + 0/00( ÷ 20( = 020/000تومان ]مبلغ وام قرض الحسنه[

تبصره :کارمزد به نسبت مدت بازپرداخت محاسبه میگردد .به این ترتیب برای وامهای ده ماهه  %2و  15ماهه
 %1خواهد بود.
ماده  -11تضمین وام.
اعطای وام بر اساس قرارداد خاصی است که به امضای وام گیرنده و ضامن وی میرسد .ضامن باید از اعضای
هیات علمی رسمی (آزمایشی – قطعی) دانشگاه قم باشد و هر دو باید فرم وکالت برداشت از حساب خود را در
خصوص اقساط وام امضا و به ضمیمه درخواست وام تحویل دهند.
تبصره :ضمانت اعضای هیات علمی پیمانی که عضو صندوق بوده و سپرده کافی داشته باشند ،نیز پذیرفته می
شود.
ماده  -11مدارک الزم جهت تقاضا و دریافت وام.
الف -تکمیل و امضای فرم درخواست وام
ب -فتوکپی حکم کارگزینی وام گیرنده و ضامن او
ج -تکمیل و امضای فرم وکالت نامه برداشت از حساب توسط متقاضی و ضامن
د -تکمیل و امضای فرم قرارداد وام قرض الحسنه توسط وام گیرنده و ضامن او
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ماده  -12درخواستهای وام عادی پس از بررسی اولیه و تکمیل سوابق توسط حسابدار صندوق با رعایت نوبت
متقاضیان ،توسط مدیر عامل و رئیس هیات مدیره صندوق مورد بررسی قرار گرفته و در صورت رعایت ضوابط و
شرایط آیین نامه با پرداخت آن موافقت میشود.

ماده  11پرداخت وام اضطراری.
در شرایط خاص که عضو صندوق رفاه بعلت تنگناهای شدید مالی نیاز به دریافت فوری وام دارد ،به تشخیص و
صالحدید هیات مدیره و بدون نیاز به تسویه وام عادی مقرر در ماده  5این آیین نامه ،حداکثر تا مبلغ  1میلیون
تومان وام اضطراری به وی پرداخت میشود که باید در پایان همان ماه یا ماه بعد (به تشخیص هیات مدیره)
بازپرداخت شود .در تضمین این وام از گیرنده ،چک به همان مبلغ گرفته میشود .در صورتی که بازپرداخت وام
اضطراری در همان ماه باشد ،کارمزدی تعلق نمیگیرد اما در صورتی که بازپرداخت تمام یا بخشی از این وام در
ماه بعدی صورت گیرد ،کارمزدی به میزان نیم درصد از مبلغی که در ماه بعد بازپرداخت میشود ،محاسبه و
دریافت میشود.

ماده  -10این آیین نامه ،بر اساس بند ج ماده  18اساسنامه در جلسه مورخ  95/1/17هیات مدیره صندوق در
 10ماده تدوین و به هیات امنای صندوق پیشنهاد گردید و بر اساس بند ج ماده  11اساسنامه و در جلسه فوق
العاده مورخ  95/1/29هیات امنای صندوق مورد تصویب قرار گرفت .تاریخ اجرای آیین نامه از ابتدای سال مالی
 1195میباشد.
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