
FR - GU - 001 - V1 

 شرايط و ضوابط جاري صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك جهت دريافت ضمانت نامه

 ضمانت نامه ها منظور خواهد شد .% تخفيف دربرخي 50و تا  ه هاي بانك مركزي دريافت مي گرددبر اساس نرخ كارمزد ضمانت نامكارمزد صدور ضمانت نامه  -1

نفر پرسنل داشته باشد. همچنين متقاضيان بايد داراي فعاليت صنعتي باشند و از مجوزهاي سازمان جهاد كشاورزي  50شركت بايد در زمره صنايع كوچك بوده و زير  -2

 . تنها صنايع تبديلي و تكميلي مورد قبول صندوق مي باشد

 . % مبلغ ضمانت نامه سپرده از متقاضي دريافت مي گردد10برخي از ضمانت نامه ها به ميزان  صدور براي -3

شامل  قابل ترهين ملكي ( 1% آن تركيبي از وثايق نوع 150با امضاي متقاضي و يك ضامن غير و چك  % مبلغ ضمانت نامه 150صندوق در ازاي صدور ضمانت نامه  -4

يافت دربا امضاي متقاضي و ضامن  (سفته)  2 اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس و ... ) و نوع ؛سپرده ؛ انواعك مسكوني يا تجاري : زمين، باغ، محل اجراي طرح و مل

 . مي كند

 . را دارد تا براي اطالع از سوابق متقاضي استعالمهاي مورد نظر را از سازمان ها و ادارات مختلف به عمل آورد صندوق اختيار آن -5

 . از تكميل تمامي مدارك مورد نياز پرونده،  بررسي اعتباري انجام پذير نمي باشدتا قبل  -6

 . مصوبه هيئت مديره تمامي هزينه هاي مربوطه به عهده متقاضي است اعالم در صورت ارزيابي امالك قبل از -7

پولي بانكي باشند . چك برگشتي در سيستم و همچنين  در هنگام درخواست صدور ضمانت نامه بايد فاقد بدهي معوق و مشكوك الوصولميبايست متقاضيان  -8

 درغيراينصورت به درخواست متقاضي ترتيب اثر داده نخواهد شد .

 قانون تجارت و ورشكسته نباشند . 141مشمول ماده  متقاضيان مي بايد  -9

 صندوق در رد يا قبول ضامن و مدارك تحويلي ، براساس ضوابط خود مختار خواهد بود . -10

 صدور ضمانت نامه بصورت نقدي دريافت مي گردد .كارمزد   -11

 . اسناد و مدارك مخدوش قابل پذيرش نمي باشد  -12

 تا قبل از تكميل مدارك ، صدور ضمانت نامه انجام نميگردد . بديهي است پيگيري جهت رفع نقص برعهده متقاضي است .  -13

صدور  هزينه هايپرداخت ننموده و تنها مجاز به پرداخت  به شخص ثالث خدمات از صندوقمتقاضي صراحتاً اعالم مي نمايد كه هيچ گونه وجهي از بابت دريافت   -14

 صندوق مي باشد . صرفاً به ضمانت نامه 
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