زمستان 1396

اداره کل روابط عمومی

@bankmaskan

www.bank-maskan.ir

مرکز ارتباط با مشتريان 021-61088 :
روابـطعموميبانکمسـکن
خيابان ولیعصر -باالتر از میدان ونک
خیابان عطار -ستاد مرکزی بانک مسکن
صندوق پستي1994763811:

توجه :شرايط و ضوابط مطرح شــده در اين بروشور
تابع شــرايط اعالم شــده از ســوي بانــک مرکزي
جمهوري اســامي در زمان افتتاح حساب ميباشد،
لذا در صــورت تغيير ضوابــط و قوانيــن ،مفاد آن
تعهدي بــراي بانک مســکن ايجــاد نخواهد کرد.
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تسهیالت بافت
فرسوده شهری

تسهیالت بافت فرسوده
مشتریان گرامی،بانك مسكن به عنوان تنها بانك تخصصي در بخش مسكن
همگام با سياست هاي دولت به منظور نوسازي بافت فرسوده شهري و با هدف
كمك و تامين مالي براي ساخت منازل فرسوده در بافت هاي قديمي شهر ،
تسهيالت مشاركت بافت فرسوده شهري پرداخت مي نمايد.
اين تسهيالت باتوجه به شرايط و ضوابط مقرر به متقاضيان معرفي شده از
سوي نهادهاي ذيربط پرداخت مي شود.
سقف تسهيالت پرداختي بافت فرسوده شهري
سقف فردي تسهيالت بافت فرسوده شهري در حال حاضر در كالن شهرها
مبلغ  500ميليون ريال  ،مراكز استان ها و شهرهاي باالي دويست هزار نفر
جمعيت  400ميليون ريال و ساير شهرها  300ميليون ريال است.
نهادهاي معرفي كننده
براساس دستورالعمل های ابالغی که هر ساله به بانک مسکن ارسال می گردد
یکی از نهادهای ذیربط به شرح ذیل می توانند نسبت به معرفی افراد واجد
شرایط جهت دریافت تسهیالت به بانک مسکن اقدام نمایند.
 -1اداره راه و شهرسازي استان مربوطه
 -2شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران و نمايندگان آن
( شركت عمران و مسكن سازان استانها)
 -3شهرداری های هر استان
* مهلت ارائه معرفي نامه به بانك از تاريخ صدور حداكثر يك ماه مي باشد.
شرايط متقاضي
دارندگان زمين ملكي يا خانه هاي كلنگي  ،كه حسب تشخيص نهادهاي ذيربط
مبني بر استقرار ملك موردنظر آنها در حريم بافت فرسوده شهري  ،نسبت
به معرفي آنها به بانك مسكن اقدام گرديده است  ،براي تخريب و نوسازي
واحدهاي مسكوني به منظور استفاده شخصي و يا مجموعه سازي مي توانند از
تسهيالت موضوعه درچارچوب ضوابط ذيربط جاري بهره مند گردند .
* وثيقه و تضمين هاي بانك نيز همان سند ششدانگ قابل ارتهان محل
اجراي پروژه مي باشد كه تا پايان دوره مشاركت مدني يا فروش اقساطي
در رهن بانك باقي خواهد ماند.
مدارك مورد نياز
 -1معرفي نامه از سوي يكي از نهادهاي معرفي كننده

 -2بنچاق قطعي مالكيت متقاضي
 -3مدارك شناسايي فردي مالك ( شناسنامه و كارت ملي )
 -4سند مالكيت ششدانگ قابل ترهين
 -5پروانه ساختماني
 -6نقشه هاي معماري
 -7وكالت نامه محضري در صورت تعدد مالكين موردنظر
ساير موارد
 -1تسهيالت بافت فرسوده شهري از نوع ساخت ( عقد مشاركت مدني) با
حداكثر  24ماه دوران مشاركت مي باشد .
 -2پس از اتمام عمليات ساختماني طبق نظر ارزياب بانك و اخذ پايانكار
ساختماني  ،تقسيط تسهيالت پرداختي توسط بانك قابل بررسي بوده و
حداكثر مجموع دوران مشاركت مدني وفروش اقساطي  12سال مي باشد .
 -3پس از پايان عمليات احداث تسهيالت گيرنده مي تواند ضمن ارائه
صورتمجلس تفكيكي و پايانكار ساختماني  ،با تسويه تمام و يا بخشي از
بدهي خود نسبت به فك رهن از تمام يا تعدادي از واحدهاي احداثي خود
اقدام نمايد.
 -4پرداخت تسهيالت بانك بصورت مرحله اي و متناسب به پيشرفت فيزيكي
پروژه طبق نظر ارزياب بانك صورت مي گيرد.
 -5براي هر واحد مسكوني احداثي در بافت هاي فرسوده شهري صرفاً يك فقره
تسهيالت قابل اعطا بوده و هر فرد مي تواند حداكثر نسبت به بهره مندي از يك
فقره تسهيالت فروش اقساطي واحدهاي ساخته شده به نام خود  ،همسر يا
افراد تحت تكفل خود اقدام نمايد.
 - 6قرارداد مشارکت مدنی ساخت مسکن با واجدین شرایط در ابتدا با نرخ مصوب
شورای پول و اعتبار منعقد که با اخذ یارانه از دولت ،منابع مربوطه متعاقباً وفق
ضوابط ذیربط به تسهیالت گیرندگان تخصیص خواهد یافت؛ در غیر اینصورت با
نرخ زمان عقد قرارداد مشارکت مدنی فروش اقساطی خواهد شد.
 -7هر فرد می تواند حداکثر نسبت به فروش اقساطی یک واحد از واحد های
احداثی را به نام خود ،همسر و یا یکی از افراد تحت تکفل خود اقدام نمایند.
 -8پرداخت تسهیالت منوط به نظر ارزیاب بانک و در صورت داشتن توجیه
اقتصادی قابل پرداخت می باشد.
 -9پرداختیارانهطبقمقرراتابالغیدرحالحاضرصرفاً درمشارکتمدنیوتاسقف
حداکثر 24ماه می باشد و مشمول دوران فروش اقساطی یا فراتر از مدت زمان تعریف
شده نمی گردد.

