فروش اقساطي ويژه
تسهيالت مسكن مهر

و 300میلیونریالیبهترتیبدرخصوصساختمانهاياحداثشدهبهروشهاي
سنتي ،نیمه صنعتی و صنعتی برای هر واحد مسکونی در نظر گرفته شده که در
زمان فروش اقساطي توام با سود دوران مشاركت قابل تقسيط خواهد بود و نرخ
سود سهم متقاضی با توجه به موقعیت جغرافیایی ،به شرح اين جدول می باشد:

بانک مســکن به عنوان تنها بانک تخصصی در زمینه مسکن  ،همگام با
سیاســت های دولت و با هدف کمک به اقشار کم درآمد جامعه در ایجاد
سرپناه و تولید مسکن مناسب و ارزان قیمت  ،تسهیالت طرح مسکن مهر
را در قالب مشارکت مدنی به سازندگان مسکن مهر اعطا نموده است که

 4درصد

سایر شهرها و
شهرهاي جديد

 7درصد

مرکز استان

 9درصد

تهران

• بازپرداخت اقساط به دو روش ساده و پلکانی و به درخواست متقاضی

پس از تکمیل واحدهای احداثی ،در قالب فروش اقســاطی به متقاضیان

قابل تقســیط بــوده و مدت بازپرداخت با احتســاب مدت ســاخت و

واحدهای مسکن مهر معرفی شده از مراجع ذیربط  ،منتقل می گردد.

بازپرداخت اقساط در مجموع  20سال مي باشد .

مدارک الزم برای تشکیل پرونده (فروش اقساطي )در شعب بانک مسکن

• باز پرداخت اقساط يك ماه پس از انعقاد قرارداد مي باشد.

• ارائه معرفی نامه از سازمان مسکن و شهرسازی ( در شهرهای باالی  25هزار

مشــتري گرامي براي اخذ اطالعات بیشــتر در خصوص نرخ سود  ،مدت

نفر جمعیت ) يا شرکت عمران شهرهای جدید ( در شهرهای جدید ) و يا بنیاد

بازپرداخت ومبالغ اقســاط ماهیانه به روش های ساده و پلکانی  ،به قسمت

مسکن انقالب اسالمی ( در شهرهای زیر  25هزار نفر جمعیت ) حسب مورد

محاسبات در سایت بانک مسکن به نشاني  www.bank- maskan.ir:و يا

• تکمیل فرم های مربوط

كاركنان شعبه مراجعه فرمایید.

• اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی

مثال :اگر دوران مشــاركت مدني  24ماه به طــول بيانجامد دوران باز

• مدارک شغلی متقاضی

پرداخت حداكثر  18سال خواهد بود.

• ارائــه اصل قرارداد پیش فروش به همراه تصوير تمام صفحات آن

روش های بازپرداخت اقساط

• بر اساس وضعیت ملک معرفی شده  ،شرایط زیر اعمال خواهد شد:

به منظور تســریع و تســهیل در پرداخت اقساط ماهیانه و جلوگیری از

* دارای سند مالکیت ( ارائه درآمد ابرازی متقاضی)

مراجعات مکرر متقاضیان  ،استفاده از روش های پرداخت غير حضوري

* فاقد ســند مالکیت ( معرفــی ضامن معتبر و يا معرفــی یک نفر از

اقســاط که در حال حاضر به صورت گسترده و فراگیر توسط این بانک

بستگان نزديك  +سفته)

ارائه می گردد  ،مورد انتظار و به اين شرح پیشنهاد می شود:

• اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی ضامن ( در صورت لزوم )

 -1اینترنت بانک مسکن

• ســفته معادل  120درصد ( اصل تسهیالت و سود سهم متقاضي در

-2همراه بانک مسكن

دوران فروش اقساطی)

-3پایانه های شعب مانند خودپردازها  ،کیوسک های مستقر در شعب و

توضیح :1ضامن معتبر شــامل  3دسته  ،کارمند دولت با ارائه گواهی کسر از

يا پایانه های نصب شده در شعب

حقوق ،کاسب دارای جواز کسب معتبر و کارمند شرکت های معتبر مي باشد.

-4تلفن بانک متمرکز021 -64096

توضیح : 2بستگان نزديك شامل( پدر  ،مادر  ،خواهر  ،برادر ، ،پدر بزرگ  ،مادر

شما می توانيد براي آشــنايي با چگونگي استفاده از خدمات بانکداری

بزرگ همسر و فرزند ) مي باشد.

الکترونیک بانک مســكن و نحوه استفاده از امکانات ذکر شده به سایت

ميزان تسهيالت مسكن مهر و نرخ سود آن

بانک مراجعه و يا بروشورهای خدمات بانكداري الكترونيك را از شعب

تسهیالت طرح مسكن مهر در زمان مشاركت مدني در مبالغ 250 ، 220 ، 200

بانك مسكن دريافت نماييد.
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E-mai l : i nfo@ bank-maskan.i r
www.bank-maskan.ir

مشتريانگرامي
توصيه مي شود با استفاده از روش هاي
پرداخت غير حضوري به ويژه همراه بانك و
يا اينترنت بانك مسكن نسبت به پرداخت

اقساطخوداقدامنماييد.

بهـار 1395
روابـطعموميبانکمسـکن
خیابان ولی عصر -باالتر از ميدان ونك-
خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن
صندوق پستي1994763811:
دايره ارتباط با مشتريان اداره كل روابط عمومي
021-61088
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فروش اقساطي ويژه
تسهيالت مسكن مهر

