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ارائه خدمات در بخش صدور تضمین خط های بانکی (گرانتی لیتر ها) با شرایط ذیل:
شرایط درخواست واسناد مورد نیاز در قسمت صدور تضمین خط های بانکی ( ګرانتی لیتر ) صد فیصده-:
.1

ارائه جواز تجارتی  ،صنعتی ویا ساختمانی دارای اعتبار و میعاد.

.2

ارائه کاپی تـذکره رئیس ومعـاون شرکت.

.3

متقاضی در صورتیکه شرکت انفرادی باشد ،بر عالوه کاپی جواز ،کاپی تذکره رئیس شرکت.

.4

متقاضی در صورتیکه فرد یا شخص انفرادی (حقیقی) باشد ،صرف کاپی تذکره موصوف ضرورت است.

.5

پول و قیمت تضمین خط بایست صد در صد مطابق ارز یا اسعار مطالبه شده منجانب مرجع زینفع شامل
حساب شرکت و یا شامل حساب فرد حقیقی باشد.

.6

کمیش بانکی به اندازه  0.30%از مجمعه پول افغانی با حد اقل مبلغ  750افغانی ربعوار قابل سنجش می
باشد.
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 -1شرکت های قرضه گیرنده باید الیسنس فعالیت با سه سال سابقه کاری داشته باشد .
 -2درخواست قرضه باید در فورم رسمی شرکت با امضأ رئیس ومعاون شرکت ارائه نمایند .
 -3قرضه برویت پالن کاری قرضه گیرنده اجرا میگردد .
 -4تمام معلومات قرضه گیرنده که به بانک ارائه مینماید باید حقیقی ومستند باشد .
 -5قرضه گیرنده باید در مارکیت ازنام وشهرت نیک برخوردار وبا معامله داران خویش معامالت نورمال داشته
باشد .
 -6قرضه گیرنده تکتانه را ماهوار واصل قرضه را طبق پروتوکول باید تادیه نماید .
 -7کاروفعالیت داد وستد شرکت قرضه گیرنده وشرکت های تضمین کننده قرضه گیرنده ذریعه هیت موظف بانک
بررسی میگردد وهمچنان بعد از اجرای قرضه بانک میتواند که از امورودفاتر مالی شرکت وتضمینات ان در اخیر
هر ربعه دیدن وبرسی الزم را انجام دهد .واز همکاری شرکت برخوردار خواهد بود .
 -8در صورت تخلف از مواد شرط نامه وعدم همکاری شرکت قرضه یک جانبه فسخه وشرکت مکلف به پرداخت
پول قرضه وتکتانه از تاریخ اطالعیه کتبی بانک در ظرف مدت پانزده ( )15یوم میباشد .
 -9در صورت که قرضه به سر میرسد وشرکت نتواند الی مدت یک ماه قرضه را تصفیه نماید بانک میتواند
تضمین مربوطه را طور داوطلبی به فروش برساند وقباله بیع قطعی را از جانب خویش ار طریق محکمه صادر
وقرضه را با تکتانه ان تصفیه نماید .
 -10فروش جایداد صرف با اساس موافقه بانک توسط هیت بانک با موجودیت مقروض ویا نماینده ان صورت
گرفته میتواند .
 -11دروصورتیکه قیمت فروش جایداد تحت تضمین با اساس نرخ بازار تکافوی مقروضیت قرضه گیرنده را ننماید
طبق ماده ( )38قانون پول وبانک داری رئیس ومعاون شرکت مدیون شناخته میشوند ومکلف به تصفیه باقی مانده
قرضه از سایردارائی های خویش میباشد و بر مبنای ماده  11-9جایداد غیر منقول که صالحیت فروش قطعی آن
بمتقاضی قرضه تفویض شده باشد ،مورد قبول بانک می باشــد.
 -12در صورت که ما حصل فروش جایداد تحت تضمین بیشتر از مقدار قرضه باشد بعد از تصفیه قرضه وتکتانه
ومصارف ان مبلغ اضافی به حساب مربوط قرضه گیرنده تحویل ویا نقدآ تادیه میگردد .
 -13قرضه گیرینده با پرداخت مصارف یک فیصد کمیشن بانکی  0.50 %سکوک وکمیشن قیمت گذاری جایداد
تحت تضمین مکلف میباشد .
 -14نرخ تکتانه فعآل ( )14%میباشد و در صورت تغیر نرخ تکتانه ازجانب رهبری بانک قابل قبول ما میباشد .
 -15جهت مصونیت قرضه بانک تضمین جادیداد عینی غیر منقول را با طی مراحل شرعی وقضائی ذریعه قباله
بیع جایزی به نام بانک حاضر میباشیم وصالحیت فروش واجرای قباله بیع قطعی در حالت ماده ( )9شرط نامه به
نام نماینده بانک صرف به مجرد امضأ این شرط نامه تفویض مینمایم .
 -16جایداد که از طرف مشتری به تضمین بانک داده میشود قبل از تصویب مبلغ قرضه که از طرف کمیته کریدت
منظور میگردد قیمت گذاری گردیده درصورت که قرضه مذکور از طرف کمیته کریدت با در نظر داشت پالسی
ومعیار قرضه دهی ردگردید قرضه گیرنده حق شکایت را نخواهد داشت .
 -17پول قرضه پشتنی بانک ازدارائی عامه محسوب میگردد به خاطر مصونیت هرچه بیشتر قرضه بر عالوه
جایداد غیرمنقول دوشرکت معتبر که حد اقل سه سال سابقه داشته باشد پرداخت قرضه وتکتانه شرکت قرضه گیرنده
را در فورم شرکت های خویش با حضورداشت هیات بانک تضمین مینماید .
 18حفظ ومراقبت جایداد تحت تضمین به دوش قرضه گیرنده بوده در صورت که خساره مند گردد مقروض مکلف
به تصفیه قرضه از سایردارائی های خویش میباشد .
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 19مشتری مکلف است تا در محکمه اقرار نماید ودرج قباله بیع جایزی گردد در صورت که قرضه وتکتانه بانک
به وقت معین ان با اساس پروتوکول منعقده بین پشتنی بانک وقرضه گیرنده عمل ننماید بانک حق تصرف وفروش
جایداد قباله بیع جایزی شده را دارا میباشد.
 )19( -20ماده (شرط نامه) فوق با جزئیات آن کامآل قابل قبول میباشد ومکلف به رعایت صد در صدی ان میباشیم
.
رئیس شرکت (
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