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خشیص که اتبعیت افغانس تان را داش ته و در یکی از ادارات دولیت مامور رمسی ابشد ،از خدمات اعتباری (قرضه) پښـتین ابنک
اس تفاده کـــــرده میتواند.
قرضه گیــــرنده عاقل بوده به تعهـداتش اســتوار ابشــد.
قرضه گرینده و تضمنی کننده گان ازین ابنک و ای مراجع دیگر مقروض نباش ند یعنــی (هر دو قرضه گرینده و تضمنی کننده گان) مقروضیت
نداش ته ابش ند.

 )4مدت خدمت ابلفعـل اکرمند از ( )5سال مکرت و از ( )33سال اضافه تر نباشد.
 )5قرضه گرینده ابید از طرف وزارت ای اداره مربوطه رمسآ (ذریعه مکتوب) غرض اخذ قرضه به پښـتین ابنک معریف گردد هرگاه قرضه
گرینده بدون معریف اداره شان به ابنک مراجعه مناید ،الزم است اداره مربوطه معلومات مورد نیاز را در مورد قرضه گرینده به دسرتس
ابنک قرار دهـــد.
 )6قرضه گرینده درخواست مشخص خود را مبین بر اخـذ قرضه به ابنک ارائه مناید.
 )7اب ارائه کردن درخواست قرضه به مدیریت معومی پرؤسس قروض ،اب قرضه گرینده توسط مسؤولنی قروض بشلک انفرادی و ای گروپیی
مصاحبه صورت میگرید.
 )8بیوگرایف و شهرت خمترص قرضه گرینده پرسـیده می شود.
 )9از حمل اکر ،مدت خدمت ،اندازه معاش ماهوار ،مبلغ حقوق تقاعد ،موافقـه و تضمنی اداره مربوطه قرضه گرینده و تضمنی کنندگان مبین
بر اجرای قرضه معلومات حاصل می گردد.
 )11بعـد از مصاحبه در صورتیکه قرضه گرینده مناسب پنداش ته شود ،فورمه درخواست قرضه بعد از نشاین شد مدیریت معومی پرؤسس
قروض خباطر خانه پری در اختیار مشرتی گذاشـــــته می شود ،و در صورت رضورت برای تمکیل منودن فورم درخواســـــــــت قرضه
اب مشرتی مهاکری صورت میگرید.
 )11از طرف دو نفر مامور دولت که مدت خدمت ابلفعل شان از ( )5سال مکرت و از ( )33سال اضافه تر نباشد ،در فورم تضمنی گردد.
 )12عکس های قرضه گرینده و تضمنی کننده گان که نصب فورم می گردد ،ابید جدیدترین عکس ها ابش ند.
 )13اصل تذکره و اصل اکرت هویت قرضه گرینده و تضمنی کننده گانش مالحظه شده و فوتو اکپیی آن بدوس یه قرضه مضیه می گردد.
 )14تعهــد خط کتیب از تضمنی کننده گان اخــذ می گردد.
 )15گزارش حتلیل و جتزیه مدیریت معومی پرؤسس قروض به ارتباط قرضه حتریر و مض اوراق قرضه می گردد.
 )16مقدار مبلغ قرضه طبق معاش ماهوار ،میعاد ابز پارداخت قرضه و تواانیئ ابزپرداخت (مایل) قرضه گرینده و تضمنی کنندگان از جانب
ابنک تعنی میگردد و در صورت قبویل ابنک ،پروسه قرضه دهی آغاز میگردد.
 )17قرض گرینده ابید حساب ابنکی نزد پښـتین ابنک داش ته ابشد ،ات مبلغ قرضه منظور شده به حساب شان انتقال گردد.
 )18ابنک قرضه مرصیف را در مقابل تضمینات خشیص دو اکرمند رمسی که مشخصات آن فوقا" تذکره گردیده و ذخریه حقوق تقاعد خشص
قرضه گرینده و ضامنت کنندگان بعد ازموافقه وزارت ای اداره مربوطه اتدیه می مناید.
 )19نرخ تکتانه ساالنه قرضه به اساس سال  10%بوده و تعینی حد تکتانه از صالحیت ابنک می ابشد.
 )21تکتانه قرضه ابالی مبلغ پرداخت انشده از جانب مقروض ،قابل س نجش میباشد (یعین ابالی مبلغ ابقامینده اصل قرضه س نجش میگردد).
 )21اقساط قرضه و تکتانه بطور ماهوار مطابق جدول از قبل ترتیب شده قابل حصول می ابشد ،قرضه گرینده ملکف است که قسط قرضه
و تکتانه را در خمت هر ماه ای از طریق اداره مربوط خویش انتقال وای خودش و ای توسط خشص دیگر حتویل ابنک مناید.
 )22میعاد قرضه در موقع تصویب قرضه تثبیت میگردد ،قرضه گرینده ملکف است که در طول مدت معینـه اصل قرضه را اب تکتانه آن طبق
جدول ارائه شده به اقساط ماهوار تصفیه مناید.
 )23هر گونه تغیریات از قبیل تبدییل ،انفصال و انفاکک مقروض از وظیفه ،به قرضه ابنک کدام اتثری نداش ته مقروض و ضامنت کنندگان
در هر صورت ملکفیت اتداییت قرضه را دارا می ابش ند و در صورت عدم حتوییل مناانب مقروض و ضامنت کننـــــــدگان اداره مربوطه
در اتدیه و تصفیه مقروضیت ابنک از حقوق تقاعد آهنا ملکفیت دارد.
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 )24اگر قرضه گرینده در خمت ماه ،قسط قرضه را اب تکتانه حتویل ابنک نامنید ،ابنک در مرحهل اول قرضه را از تضمنی کنندگان مطالبه میامنید
در صورتیکه از جانب تضمنی کنندگان نزی اتدیه نه گردد ،به مراجع مربوط اطالع داده می شود و مراجع مربوطه در انتقال اقساط
قرضه و تکتانه مقروض ابید اب ابنک مهاکری منایند.
 )25مقدار قرضه به اندازه  45%معاش خالص ساالنه اکرمند بعد از طی مراحل قابل اجرا میباشـــــــد.
) ودل (
ایناانب (
قبول بنده میباشـــــــد.

) ودلیت (

) دارنده تذکره منرب (
امضا/شسـت متقایض قرضه
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) مواد فوق اذلکر رشطنامه را مطالعه منوده و مورد

