
 چک لیست مدارک مورد نیاز تسهیالت تفاهم نامه نظام مهندسی استان البرز

 متقاضی 
 افتتاح حساب 

  کارت پایان خدمت/شناسنامه / کارت ملی 

 به همراه کپی پروانه نظام یا گواهی اشتغال به کار

 به همراه کپی مستندات محل سکونت / سند یا اجاره نامه 

 ریال ..........................................سفته 

 

 یک نفر دارای یکی از شرایط ذیل :ضامن 
 سال( 60)حد اکثر سن .کارمند رسمی یا قراردادی مورد پذیرش بانک 1

 افتتاح حساب 

 به همراه کپی شناسنامه / کارت ملی / مستندات محل سکونت

 فیش حقوقی و سابقه بیمه  و گواهی کسر از حقوق 

 سال( 60)حد اکثر سن . کاسب یا پروانه نظام مهندسی2

 افتتاح حساب

 به همراه کپیشناسنامه / کارت ملی / مستندات محل سکونت 

 به همراه کپی پروانه کسب یا پروانه نظام مهندسی 

 به همراه کپی مستندات محل کسب

 یک فقره چک 

  سایر مدارک در صورت نیاز به صورت موردی به متقاضی اعالم می گردد 

  پذیرش افراد طبق لیست اولویت اعالمی توسط سازمان نظام مهندسی استان البرز صورت می پذیرد 

  فاقد بدهی غیر جاری بانکی و چک برگشتی و دارای شرایط قابل قبول در متقاضی و ضامن می بایست

 اعتبار سنجی بانکی باشند 

  نفر می باشد  3سقف ضمانت یک نفر حد اکثر 

  در مراجعه اولیه نسبت به ارائه کامل مدارک متقاضی و ضامن اقدام شود)درصورت تایید ضامن از لطفا

  با بانک پذیرش ضامن انجام می شود( جانب بانک در مراجعه بعدی طبق هماهنگی

  در شعبه شهید رجایی  11:45الی  8شنبه از ساعت  4و تشکیل پرونده روزهای یک شنبه 

  شایان ذکر است جهت تسریع در روند تشکیل پرونده و جلوگیری از ایجاد بی نظمی ، بانک از پذیرش

 مدارک ناقص معذور می باشد 

 وزهای مشخص شده مورد تاکید می باشد . رعایت اولیت بندی و مراجعه در ر 

  اعتبار مورد نیاز و همچنین  تصویر مدارکلطفأ قبل از مراجعه به شعبه نسبت به تهیه
 پروانه نظام مهندسی متقاضی و ضامن اطمینان حاصل فرمائید.


