اساسنامه صندوق قرض الحسنه دلفی

هدف تشکیل صندوق
ماده  )1هدف از تشکیل صندوق ایجاد اتحاد و کمک مالی متقابل اعضا به هم است.

نحوه عضویت
ماده  )2اعضای جدید می توانند در خواست عضویت خود را از طریق سایت ثبت کنند.
ماده  )3اعضای جدید باید از آشنایان اعضای قدیم باشند و برای ورود ،باید معرف ضامن داشته باشند.
ماده )3اعضای جدید بعد از حائز شدن شرایط دو ماده  2و  ،3می توانند با پرداخت مبلغی معادل ارزش
سهم صندوق وارد صندوق بشوند.
تبصره  )1اعضای جدید هم می توانند مبلغ ارزش سهم صندوق را به صورت نقد یا قسطی پرداخت کنند اما
تا زمان تکمیل سهم خود در صندوق ،امکان وام گرفتن ندارند.

نحوه خروج عضو
ماده  )4عضویت اعضا ممکن است به دو دلیل لغو شود -1 :عدم تمایل خود عضو  -2اخراج توسط مدیر
صندوق
ماده  )5دسترسی عضو به سایت پس از لغو عضویت ،محدود خواهد شد.
ماده  )6کارمز خروج عضو دو درصد سرمایه عضو خواهد بود و محاسبات الزم جهت خروج عضو انجام و در
صورت وجود وجه مازاد(سرمایه بیشتر از مانده وام) ،بعد از سه ماه به عضو عودت داده می شود.
تبصره ) 1کارمزد اخذ شده طبق این ماده ،به حساب سرمایه اعضای باقی مانده اعمال خواهد شد.

نحوه اخذ وام از صندوق
ماده  )7برای درخواست وام ،سرمایه عضو نباید کمتر از ارزش سهم صندوق باشد.

ماده  )8اعضا برای درخواست وام باید از طریق پنل شخصی از بخش وام ها ،تقاضای وام داده و در نوبت اخذ
وام قرار بگیرند
ماده  )9اولویت پرداخت وام با کسانی است که زودتر تقاضای وام بدهند.
ماده  ) 10اعضا پس از اخذ وام موظف هستند اقساط خود را مطابق دفترچه اقساط پرداخت کنند و در
صورت تخلف از این موضوع ،مشمول جریمه ای دیرکرد خواهند شد.

کارمزد پرداختی اعضا
ماده  )11برای جبران هزینه های سایت دو نوع کارمزد پیش بینی شده است  -1کارمزد ماهانه :اعضا ماهانه
کارمزدی معادل 30.000ریال به همراه شارژ ماهانه پرداخت می کنند -2 .کارمزد اخذ وام :وقتی اعضا وام
می گیرند ،کارمزدی معادل  1درصد وام از مبلغ وام کسر می شود و مابقی به عضو پرداخت می شود.

نحوه تامین سرمایه صندوق
ماده  )12سرمایه صندوق به دو طریق تامین می شود:
الف) حق عضویت(شارژ) ماهانه اعضا
ب) جرایم دیرکرد متعلقه به اقساط و حق عضویت ماهانه
ج) کارمزد خروج عضو
تبصره ) 1در صورت عدم پرداخت اقساط و حق عضویت ماهانه در موعد مقرر و اعمال جرایم دیرکرد یا خروج
عضو از صندوق(ماده  ،)6این جرایم از عضو بد حساب وصول و به صورت دوره ای در حساب سرمایه همه
اعضا صندوق اعمال خواهد شد.
ماده  )13حق عضویت(شارژ) ماهانه در حال حاضر  500.000است.

