* محاسبه خرید زمان از تاریخ تقاضا به سمت تاریخ افتتاح
حساب محاسبه می شود.
نحوه بازپرداخت تسهیالت
حداکثر مدت زمان بازپرداخت تسهیالت بدون لحاظ میزان تسهیالت و یا
مدت انتظار  12سال ( 144ماه) می باشد.
تذکرات مهم
 -1پرداخت تسهیالت از محلحساب صندوق پس انداز مسکن به منظورخرید
واحدهای مسکونی غیر نوساز و غیر دست اول برای تمامی اقشار در تمامی
شهرهای کشور به شرح جدول شماره  2میباشد.
جدول شماره 2

قدمت واحد مسکونی مورد حداکثر 25سال از تاریخ صدور
پروانهساختمانیسپریشدهباشد
معرفی
 200میلیون ریال
سقف تسهیالت
 -2قبول درخواست اخذ تسهیالت و تشکیل پرونده توسط بانک تنها در
سررسید مقرر محاسبه امتیاز حساب صندوق پس انداز مسکن امکان پذیر
بوده و اخذ مدارک و تشکیل پرونده قبل از تاریخ فوق امکان پذیر نمی باشد.
 -3در صورتی که دارندگان حساب های صندوق پس انداز مسکن دارای
سابقه استفاده از تسهیالت با سپرده این بانک باشند ،پس از گذشت حداقل
 5سال تمام از تاریخ دریافت تسهیالت با سپرده قبلی خود و مشروط به
تسویه حساب بدهی تسهیالت قبلی یا انتقال مانده بدهی تسهیالت قبلی
به غیر ،می توانند از تسهیالت جدید با سپرده برای احداث و یا خرید
مسکن استفاده نمایید.
 -4واگذاری این حساب به غیر ،به هر عنوان حتی به صورت وکالت (به
غیر از بستگان نزدیک) ممنوع بوده و استفاده از تسهیالت این حساب
مشروط به مراجعه مستقیم شخص سپرده گذار یا بستگان نزدیک وی با
ارایه وکالت نامه به بانک خواهد بود.
* به تمامی سپرده گذاران حساب صندوق پس انداز مسکن توصیه می
شود که قبل از ایجاد هرگونه تعهدی برای خرید واحد مسکونی خاص،
از آخرین مقررات و ضوابط بانک در مورد واحدهای مسکونی که مشمول
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ضوابط اخذ تسهیالت بانک می باشند اطالع کافی کسب نموده و سپس
نسبت به ایجاد تعهد اقدام نمایید.
آیا میدانید که می توان تا سقف  250میلیون ريال نیز برای
خرید واحد مسکونی از بانک مسکن تسهیالت دریافت
نمود؟
بانک مسکن به منظور ایجاد تنوع در روش های تامین مالی بخش مسکن
و تقویت عرضه مسکن ،اقدام به پرداخت تسهیالت  250میلیون ريالی
نموده است .این تسهیالت نیز به سپرده گذاران حساب صندوق پس انداز
مسکن پرداخت می شود .شرایط اعطای این تسهیالت به این شرح است:
 -1این تسهیالت به سپرده گذارانی که قصد خرید سهم الشرکه بانک
(اصل و سود تسهیالت) در واحدهای مسکونی احداث شده با مشارکت
بانک را دارند پرداخت می شود.
 -2تسهیالت قابل پرداخت ،براساس امتیاز حساب مشتری و حداکثر به
میزان سهم الشرکه بانک خواهد بود.
 -3نرخ سود تسهیالت  250میلیون ريالی براساس ضوابط و شرایط
شورای پول و اعتبار (در زمان پرداخت تسهیالت)تعیین می شود.
 -4حداکثر مدت بازپرداخت تسهیالت  12سال ( 144ماه) بدون احتساب
دوران ساخت می باشد.
توجه :نحوه محاسبه میزان تسهیالت دریافتی  250میلیون ریالی همانند
تسهیالت  200میلیون ريالی می باشد.
 -5برای دریافت سقف تسهیالت  200میلیون ریالی و تا سقف 250
میلیون ريال می توانید براساس جدول شماره  3سپرده گذاری نمایید.
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مرکز ارتباط با مشتريان 021-61088 :

مبلغ سپردهگذاري حداقل مدت انتظار سقف تسهيالت
(ميليون ريال)

29
100
32
112/5
36
125

(ماه)

42
12
42
12
42
12

www.bank-maskan.ir

روابـطعموميبانکمسـکن
خيابان ولیعصر -باالتر از میدان ونک
خیابان عطار -ستاد مرکزی بانک مسکن
صندوق پستي1994763811:

(ميليون ريال)

200
225
250
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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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حسابصنــدو 
ق
پس انداز مسكن

حساب صندوق
پس انداز مسكن

مشتریان گرامی ،شما می توانید با افتتاح حساب صندوق پس انداز مسکن و
با رعایت ضوابط و شرایط جاری بانک ،تسهیالت خرید ،احداث و جعاله تعمیر
و تکمیل واحد مسکونی دریافت نمایید.
مزایای حساب صندوق پس انداز مسکن
 -1دریافت تسهیالت خرید مسکن ،احداث ،جعاله تعمیر یا تکمیل مسکن
 -2امکان افتتاح حساب مشترک با بستگان نزدیک
 -3امکان انتقال حساب به بستگان نزدیک (پدر ،مادر ،همسر ،فرزند ،خواهر،
برادر ،پدربزرگ ،مادربزرگ ،نوه)
 -4امکان دریافت سودی معادل سود حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه
مدت عادی در صورت انصراف از دریافت تسهیالت و فسخ حساب
 -5امکان استفاده از دو فقره تسهیالت حساب صندوق پس انداز مسکن
برای دارنده حساب و بستگان درجه یک وی (پدر ،مادر ،همسر و فرزند) تا
سقف  400میلیون ریال به منظور ساخت واحد مسکونی و نیز امکان پرداخت
دو فقره تسهیالت از محل حساب صندوق پس انداز مسکن با حساب پس
انداز مسکن جوانان تا سقف های تعیین شده در هر حساب برای ساخت یک
واحدمسکونی
 -6امکان تجمیع امتیاز حساب صندوق پس انداز مسکن و اوراق گواهی
حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن در شهر تهران به میزان  600میلیون
ریال  ،مراکز استان ها و شهرهای باالی  200هزار نفر جمعیت  500میلیون
ریال و در سایر مناطق شهری  400میلیون ریال ،برای پالک های تا حداکثر
 20سال ساخت فراهم می باشد و در صورتی که پالک معرفی شده بیش
از 20سال و حداکثر  25سال قدمت داشته باشد تسهیالت پرداختی مجموعا
 350میلیون ریال می باشد ( .با رعایت سقف حساب صندوق پس انداز
مسکن تا  200میلیون ریال )
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شرایط افتتاح حساب
 -1هر کسی که به سن  18سال تمام رسیده و یا حکم رشد وی از دادگاه
صادر شده باشد ،می تواند به نام خود یا کسانی که تحت والیت و یا قیومیت
او می باشند ،حساب صندوق پس انداز مسکن افتتاح نماید.
 -2افتتاح حساب صندوق پس انداز مسکن برای اطفال کمتر از سن قانونی
توسط مادر نیز امکان پذیر است .در صورت فوت فرزند قبل از رسیدن به سن
مورد نظر ،موجودی حساب و منافع آن متعلق به مادر بوده و مادر حق برداشت
از حساب را نیز خواهد داشت اما در صورت فوت مادر ،حساب متعلق به فرزند
بوده و جزو ارثیه مادر محسوب نمی شود.

مبلغ سپردهگذاري
(ميليون ريال)

حداقل مدت انتظار
(ماه)

سقف تسهيالت
(ميليون ريال)

5

42

35

35
7
50
9
60

نحوه سپرده گذاری و محاسبه تسهیالت
شما می توانید با حداقل مبلغ 50هزار ریال ،حساب صندوق پس انداز مسکن
را افتتاح نمایید اما همانطور که در جدول شماره  1مالحظه می کنید ،برای
استفاده از سقف تسهیالت در هر ردیف جدول ،باید حداقل متوسط موجودی
تعیین شده را در هر دوره انتظار رعایت نموده و حداقل مدت انتظار را (طبق
جدول) سپری نمایید.
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6
42
6

50
60

42

70

42

80

14

42

50
17
60

12
42
12

100

70
12
80

نحوه محاسبه متوسط موجودی
برای محاسبه متوسط موجودی در هر دوره ،حداقل مانده های حساب در هر
روز با هم جمع و عدد حاصل بر تعداد روزهای دوره مورد نظر (دوره  6ماهه)
تقسیم می شود .رقم به دست آمده به عنوان متوسط موجودی (میانگین) آن
دوره در نظر گرفته می شود .امتیاز این حساب به ازای هر  6ماه سپرده گذاری
(دوره انتظار) ،معادل یک برابر متوسط موجودی محاسبه می شود.
توضیح :برای دریافت سقف تسهیالت سپرده گذارانی که با حداقل مبالغ مندرج
در جدول شماره یک (رنگ های قرمز) سپرده گذاری نموده اند و موجودی
حساب خود را در طول مدت سپرده گذاری با همان مبلغ حفظ می کنند
باید مدت انتظار الزم را سپری نمایند اما متقاضیانی که تمایل به استفاده از
تسهیالت در کوتاه ترین زمان را دارند ،باید بر اساس رنگ ها مشکی (مندرج
در ستون اول جدول) سپرده گذاری کرده و مدت انتظار الزم را سپری نمایند.
مبالغ مندرج در جدول شماره یک (رنگ های قرمز) ،همان حداقل متوسط

6
42

22
75
26

90
29

100

6
6

42
12
42
12
42
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مثال :اگر شما بخواهید در کوتاه ترین زمان از سقف تسهیالت 200
میلیون ریالی استفاده نمایید ،باید مبلغ  100میلیون ریال را به طور
ثابت طی مدت یک سال ( 12ماه) سپرده گذاری کنید ،اما در صورت
سپرده گذاری به مبلغ ثابت  29میلیون ریال ،مدت انتظار شما برای
دریافت تسهیالت  200میلیون ریالی ،به سه سال و نیم ( 42ماه)
افزایش می یابد .بنابراین هر چه مبلغ سپرده گذاری شما افزایش یابد،
مدت انتظار برای دریافت تسهیالت (مشروط به رعایت حداقل مدت
انتظار مربوطه معادل اعداد مشکی ستون مدت انتظار جدول شماره
یک) کاهش می یابد.
محاسبه میزان تسهیالت حساب صندوق پس انداز مسکن
برای محاسبه میزان تسهیالت ،متوسط موجودی در هر دوره محاسبه
و سپس با هم جمع می شود که جمع حاصل به عنوان امتیاز تسهیالت
در نظر گرفته می شود.
* محاسبه از تاریخ افتتاح حساب و یا هر تاریخی که به نفع مشتری
باشد صورت می گیرد.
تذکر مهم
مشتری گرامی ،برای استفاده از سقف های تسهیالتی مورد درخواست
باید عالوه بر سپری کردن حداقل مدت انتظار تعیین شده ،حداقل
متوسط موجودی تعیین شده در هر دوره (رنگ های قرمز مندرج در
جدول شماره  )1را نیز رعایت نمایید .همچنین رعایت حداقل متوسط
موجودی در دو دوره اول سپرده گذاری (برای دریافت تسهیالتی که
مدت انتظار آن بیش از یک دوره شش ماهه است) الزامی است.
چگونه می توان در کمترین زمان ،سقف تسهیالت را دریافت
نمود؟ (خرید زمان)
برای استفاده از حداکثر تسهیالت به میزان بیش از  80میلیون ریال تا
حداکثر  120میلیون ريال ،تنها با سپرده گذاری به مدت  6ماه و معادل دو
برابر تسهیالت موجودی حساب خود در طول دوره از تسهیالت بهرهمند
شوید .به این شیوه دریافت تسهیالت با سپرده ،خرید زمان میگویند.

120
150
180
200

موجودی های الزم هستند که برای دریافت سقف تسهیالت ذکر شده در هر
ردیف جدول ،حفظ آن در تمامی دوره ها الزامی است.
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