
 

 

 

 

 

 

 3*4اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي و يك قطعه عكس -1

  فيش حقوقي و گواهي كسر از حقوق-2

  .بر مبناي اصل و فرع مبلغ وام مورد نظر صادر گردد مي بايست از حقوق گواهي كسر :تذكر

 (كسر از حقوق م ارائه گواهيدر صورت عد)ماهه آخر حساب جاري ممهور به مهر بانك  3گردش چك به همراه -3

 چك بايستي فعال و فاقد برگشتي باشد: توضيح

 (آب، برق، گاز، تلفن، تلفن همراه)يكي از قبوض اشتراك داراي آدرس -4

 

 

 .تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي اصل و كپي-1

گواهي كسر از حقوق + سازمان مربوطه اصل آخرين فيش حقوقي با مهر تاييد امور مالي يا كارگزيني : ضامن كارمند رسمي-2

 .ماهه حساب جاري ممهور به مهر بانك 3چك با گردش + جهت ارائه به بانك مهر اقتصاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده وام

 مدارك مربوط به وام گيرنده

 مدارك مربوط به ضامنين



 

 

 در محل خودكار آبيچك بايستي بدون تاريخ، بدون قلم خوردگي و پشت نويسي، بدون قيد ضمانت و امانت و غيره صرفا با -1

 .صادر گردد شعبه و در حضور مسئول اعتبارات

 .صادر گردد بايستي در وجه بانك مهر اقتصاد فقط گواهي كسر از حقوق و چك-2

  .بر مبناي اصل و فرع مبلغ وام مورد نظر صادر گردد مي بايست از حقوق گواهي كسر :تذكر

 .باشد متعلق به استان تهرانفيش حقوقي، و چك ها بايستي -3

 .ماهه ممهور به مهر بانك و بدون برگشتي باشد 3چك بايستي فعال و داراي گردش -4

مورد   (غير از وام گيرنده) برگ چك فعال دوو  ضامننفر 2ميليون ريال  311تا  111نفر ضامن، از  1ن ريال ميليو 111تا -5

 .نياز مي باشد

 .افراد شاغل در شركت هاي خصوصي و سهامي خاص جهت ضمانت مورد قبول نمي باشد-6

 .سال باشد 65سن وام گيرنده و ضامنين نبايد بيشتر از  -7

جهت  ، مي بايستاز اداره رفاه و تعاون و رديف نام خود، پس از دريافت شماره نامه معرفيواجد شرايط  متقاضيان -8

آقاي بختياري  جناب - شعبه چهار راه تير انداز بانك مهر اقتصادبه  مدارک مورد نياز و ضامنين همراه با تشكيل پرونده

 .نمايند مسئول اعتبارات مراجعه

 .راه تير انداز ضلع جنوب غربي چهار -تهرانپارس دومبين فلكه اول و  : زبه چهار راه تير انداعش نشاني بانك مهر اقتصاد
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 تذكرات


