بسمه تعالی
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده پرداخت تسهیالت
با سالم و احترام؛
بدین وسیله به اطالع متقاضیان محترم دریافت تسهیالت قرض الحسنه می رساند،تهیه و ارسال مدارک زیر جهت تشکیل
پرونده دریافت تسهیالت الزامی می باشد.لذا مقتضی در اسرع وقت موارد زیر را(به صورت ایمیل یا مکتوب)به صندوق ارسال
فرمایید.
شرط اولیه اخذ تسهیالت ،نداشتن معوقات بانکی و چک برگشتی اعم از شرکت و اعضای هیات مدیره می باشد.

مدارک:
 -1یک نسخه تصویر کلیه صفحات اساسنامه و شرکت نامه (اظهارنامه ثبت شرکت)
 -2یک نسخه تصویر آگهی تاسیس-روزنامه رسمی
 -3یک نسخه تصویر آگهی از آخرین تغییرات شرکت در خصوص صاحبان امضاء-روزنامه رسمی(در صورت داشتن تغییرات)
 -4یه نسخه تصویر آگهی کلیه تغییرات در اساسنامه و اقامتگاه-روزنامه رسمی
 -5یه نسخه تصویر شناسنامه و کارت ملی (پشت و رو) کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل(در صورتی که اعضای هیات
مدیره اشخاص حقوقی باشند ارائه کلیه مستندات ثبتی فوق الذکر شرکت الزم می باشد)
 -6طرح توجیهی پروژه مربوطه بهمراه فایل  wordآن
 -7صورت های مالی معتبر دو سال اخیر به همراه اظهارنامه مالیاتی شرکت
 -8نامه معرفی شماره حساب شرکت با سربرگ شرکت (شامل شماره شبا و نام بانک و کد شعبه) به همراه معرفی نماینده
شرکت،جهت هماهنگی و پیگیری امور(به همراه اطالعات تماس)
 -9چهار فقره چک شرکت برای اقساط بدون ذکر بابت
 -11تضمین تسهیالت پس از بررسیهای کارشناسی الزم صندوق روی صورتهای مالی شرکت تعیین خواهد شد.
نکات قابل توجه:
 -1دریافت فایل اکسل اطالعات شرکت از سایت و تمامی ستون ها را بجز موارد زرد رنگ تکمیل نمایید .آدرس سکونت و
شماره تماس اعضای هیات مدیره را بصورت مجزا در فایل وارد نمایید( .از درج و تکرار شماره و آدرس شرکت برای همه اعضا
خودداری نمایید).
 -2حضور کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل(به همراه کارت ملی)پس از تشکیل پرونده و تایید،جهت مهر و امضاء اسناد
مربوطه در دفتر صندوق،الزامی می باشد.
 -3در صورتی که محصول تولیدی شرکت قابلیت ارائه نمایشگاهی داشته باشد،ازائه یک نمونه از محصوالت شرکت جهت
نمایش محصوالت حمایت شده توسط صندوق به دفتر صندوق الزامی می باشد.
 شماره تلفن همراه و ثابت شخصی در شرکت تان جهت پیگیری های بعدی را در ایمیل قید نمایید.با تشکر
تذکرات:


خواهشمند است مستندات فوق را فقط به آدرس ایمیل  iranbtf@gmail.comارسال فرمایید.



جهت دریافت اطالعات بیشتر می توانید با واحد تسهیالت داخلی( )201تماس حاصل فرمایید.

