 -5-3امتياز هر يك از حساب ها به صورت جداگانه محاسبه و با يكديگر

* حداقل مبلغ جهت افتتاح در تمامي نقاط كشور  67ميليون ريال  ،حداقل مدت

تسهيالت قابل اعطا تعيين مي شود.

* خانه اولي بودن زوجين ( زوج يا زوجه  ،به استثنــای گیرندگان تسهیالت در

تجميع مي شوند .سپس باتوجه به امتياز تجميعي و سقف تسهيالتي ذيربط
توضیح :

در صورتی که حساب پس انداز مسکن قبلی متقاضی ،مشمول ومنطبق با

حساب های صندوق پس انداز مسکن یکم نباشد ،تجمیع امتیازات حساب
صرف َا در صورت سپرده گذاری حداقل یک ساله در حساب صندوق پس
انداز مسکن یکم ورعایت حداقل متوسط موجودی در این حساب  ،حداقل

برای دودوره شش ماهه امکان پذیر می باشد.

انتظار اوليه  12ماه و ضرايب برابري آن هر  6ماه يك برابر مي باشد.
بافت های فرسوده ) الزامي مي باشد.

* حداقل مبلغ براي افتتاح ،مربوط به حساب هاي هر يك از زوجين ،به صورت

مستقل مي باشد.

تسهيالت اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيالت مسكن
و صندوق پس انداز مسكن يكم زوجين

تابستان 1398

در صورت تمایل زوجین به استفاده از « تسهیالت مسکن زوجین » در زمانی که

صرفا یکی از آن ها دارای امتیاز « صندوق پس انداز مسکن یکم » می باشد ،اين

 -4افتتاح حساب مشترك صندوق پس انداز مسكن يكم يا انتقال حساب
صرف ًا في مابين بستگان نزديك ( پدر  ،مادر  ،همسر  ،فرزند  ،خواهر  ،برادر

امكان وجود دارد كه زوج يا زوجه دارنده حساب صندوق پس انداز مسكن يكم از

در صورتي كه انتقال گيرنده مشمول طرح شود امكان پذير خواهد بود.

از سقف تسهيالت از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيالت مسكن

 ،نوه  ،پدر بزرگ  ،مادربزرگ ) امكان پذير است .پرداخت تسهيالت صرفا

سقف تسهيالت صندوق يكم (  600 ، 800و  400ميليون ريال ) و شخص ديگر

 -5امتياز حساب صرفا به بستگان نزديك قابل انتقال بوده و واگذاري امتياز اين

زوجين (  400 ، 500و  300ميليون ريال ) استفاده و نسبت به خرید /ساخت واحد

است .استفاده از تسهيالت اين حساب مشروط به مراجعه مستقيم شخص

تسهیالت در بافت های فرسوده ) الزامي مي باشد.

حساب ( به غير از بستگان نزديك ) به هر عنوان حتي به صورت وكالت ممنوع
سپرده گذار يا بستگان نزديك وي با ارايه وكالت نامه به بانك خواهد بود.

 -6انتقال حساب صندوق پس انداز مسكن یکم به ساير مناطق شهري براي

استفاده از تسهيالت با رعايت كمترين سقف هاي مقرر در منطقه افتتاح

حساب يا استفاده از تسهيالت ( هر كدام كمتر باشد ) مطابق ضوابط حساب
هاي صندوق پس انداز مسكن یکم امكان پذير است.

مسكوني مشترك اقدام نمايند .خانه اولي بودن زوج و زوجه (به استثنای گیرندگان

جدول سقف تسهيالتي از محل حساب صندوق پس انداز مسكن يكم
و اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيالت مسكن زوجين ( مبالغ به ميليون ريال )

منطقه وقوع ملک

تهران

-7پرداخت تسهيالت در طرح خانه اولي ها به امالک خارج از محدوده

خدمات شهری و اتباع خارجي امكان پذير نيست.

سقف تسهیالت زوج یا زوجه استفاده
کننده از تسهیالت اوراق گواهی حق
تقدم

500

يكم به زوجين خانه اولي روي يك پالك ثبتي به ترتيب  1/600ميليون ريال

سقف تسهیالت زوج یا زوجه استفاده
کننده از تسهیالت صندوق پس انداز
مسکن یکم

800

حداكثر  600ميليون ريال ) و  800ميليون ريال در ساير مناطق شهري ( هر يك

سقف تسهیالت زوجین
) مجموع (

1300

صندوق پس انداز مسكن يكم زوجين

* اعطاي تسهيالت خريد و ساخت مسكن از محل صندوق پس انداز مسكن
در شهر تهران ( هر يك از زوجين حداكثر  800ميليون ريال )  1/200 ،ميليون

ريال در مراكز استان ها و شهرهاي باالي  200هزار نقر ( هر يك از زوجين
از زوجين حداكثر  400ميليون ريال ) امكان پذير است.
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حساب صندوق
پس انداز مسکن یکم

اداره کل روابط عمومی

سایر
مراکز استان ها و
شهرهای باالی  200مناطق
هزار نفر جمعیت شهری
400

600

1000

ارتباطات مردمی 021-61088 :
www.bank-maskan.ir
روابـطعموميبانکمسـکن
خيابان ولیعصر -باالتر از میدان ونک
خیابان عطار -ستاد مرکزی بانک مسکن
صندوق پستي1994763811:

300

400

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.

700
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نحوه سپرده گذاري

حساب صندوق
پس انداز مسکن یکم
بانك مسكن در راستاي کمک به خانه دار شدن هم میهنان  ،به ویژه تامين مالي
مسكن خانه اولي ها نسبت به ايجاد صندوق پس انداز مسكن يكم اقدام نموده
است .بر این اساس  ،مشتريان گرامي می توانند در صورت واجد شرايط بودن  ،با
افتتاح حساب صندوق پس انداز مسكن يكم و با رعايت ضوابط و شرايط جاري

بانك  ،تسهيالت خريد يا احداث واحد مسكوني دريافت نمايند.

شرايط متقاضيان هدف ( خانه اولي ها )

*متقاضيوهمسرویازتسهيالتبانكمسكنوسايربانكهابرايخريد،احداث

واحد مسكوني،انتقال سهم الشركه يا تعمير واحد مسكوني استفاده نكرده باشد.

* متقاضي و همسر وی از امكانات دولتي براي تهيه مسكن استفاده نكرده باشد.
( استعالم فرم « ج » از وزارت راه و شهرسازي مبني بر عدم استفاده متقاضي از

تسهيالت دولتي شامل زمين  ،مسكن  ،تسهيالت يارانه اي و ) ...

تبصره  :استفاده كنندگان از تسهيالت صندوق پس انداز مسكن يكم در

بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري از الزام خانه اولي بودن معاف مي باشند و
در صورت گذشت 5سال از آخرين بار استفاده از تسهيالت با سپرده بانك مسكن

و تسويه (يا انتقال به غير) تسهيالت دريافتي می توانند از تسهيالت صندوق پس
انداز مسكن يكم در این بافت ها بهره مند گردند.

نكته  :تسهيالت گيرنده بايد دارای درآمد مستقل بوده و توانايي پرداخت اقساط را
داشته و اين موضوع به طرق مقتضي توسط شعبه محرز شود.

شرايط واحد مسكوني

ملك مورد معرفي متقاضي جهت دريافت تسهيالت بايد شرايط و مشخصات
الزم (ازجملهرعايتآييننامه 2800وتاييداستحكامبنامطابقسايرتسهيالتمشابه)
را داشته و از تاريخ صدور اولین پروانه ساختماني ( جواز ساخت ) آن بيش از 15

سال سپري نشده باشد.

* شما مي توانيد در صورت دارا بودن شرايط متقاضيان هدف ( خانه اولي ها پس

تعيين گردد كه حداقل متوسط موجودي براي دو دوره شش ماهه اول و دوم رعايت

حداقل مبلغ  67ميليون ريال نسبت به افتتاح حساب اقدام كنيد.

عدم رعايت متوسط موجودي مانعي جهت انجام محاسبات امتياز تسهيالتي نبوده،

از ارايه اقرارنامه كتبي مبني بر واجد شرايط بودن و عدم استفاده از امكانات مذكور ) با

گرديده باشد ،ليكن براي دورههاي ششماهه بعدي (ششماهه سوم الي ششم)،

* حداقل مدت سپرده گذاري يكسال (  2دوره  6ماهه ) و حفظ حداقل متوسط

ليكن متقاضي قسمتي از سقف تسهيالت مورد نظر را از دست خواهد داد كه در اين

موجودي در دو دوره  6ماهه اول و دوم الزامي است.

* حداقل متوسط موجودي هر دوره 6ماهه براي استفاده از سقف هاي تسهيالتي800

سقف تسهيالت در شهر تهران  800ميليون ريال  ،در مراكز استان ها و شهرهاي

بزرگ باالي  200هزار نفر جمعيت  600ميليون ريال و در ساير شهرها 400
ميليون ريال است.
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خصوص محاسبات به يكي از دو روش جبراني يا عدم جبراني صورت ميپذيرد.

ميليون ريال  600 ،ميليون ريال و  400ميليون ريال با در نظر گرفتن محدوديت سقف

حداقل متوسط موجودي
)میلیون ریال(

مدت انتظار
) ماه (

سقف تسهيالت
) ميليون ريال (

* همان طور كه در جدول روبرو مالحظه مي كنيد براي استفاده از تسهيالت در هر

67

 ( 36حداكثر )

400

تسهيالت به ترتيب 135ميليون ريال  100،ميليون ريال و 67ميليون ريال است.

رديف جدول ( ضمن در نظر گرفتن محدوديت سقف تسهيالتي )  ،بايد حداقل

متوسط موجودي تعيين شده را در هر دوره انتظار رعايت كرده و حداقل مدت انتظار

يكساله را سپري كنيد.

نحوه محاسبه متوسط موجودي دوره هاي شش ماهه

براي محاسبه متوسط موجودي در هر دوره  ،حداقل مانده هاي حساب در هر روز

با هم جمـع و عدد حاصل بر تعـداد روزهـاي دوره مــوردنظر ( دوره  6ماهه )

200

 ( 12حداقل )

100

 ( 36حداكثر )

300

 ( 12حداقل )

135

 ( 36حداكثر )

400

 ( 12حداقل )

600

مقرر محاسبه امتياز حســــاب صندوق پس انداز مسكن متقاضي و بعد از آن

800

امكان پذير است.

-2به تمامي متقاضیان حساب صندوق پس انداز مسكن يكم توصيه مي شود كه
قبل از افتتاح حساب و ايجاد هر گونه تعهدي براي خريد واحد مسكوني خاص،

چنانچه متقاضيان تمايل به استفاده از تسهيالت در كوتاه ترين زمان را داشته باشند
انتظار يك سال را سپري كنند.

جمع ميشوند و عدد حاصل به عنوان امتياز تسهيالتي حساب در نظر گرفته ميشوند.

امكان استفاده كنيد.

تسهيالت و در هر تاريخي كه دربردارنده امتياز بيشتري براي مشتري باشد تعيين

با سپرده گذاري مبالغ مشخص شده به رنگ صورتی در جدول فوق پس از طي 36

رعايت حداقل متوسط موجودي مورد نياز با توجه به سقف تسهيالتي) با يكديگر

مي توانيد با سپرده گذاري مبالغ مشخص شده به رنگ سبز در جدول از اين

مبدأ شروع محاسبات از تاريخ افتتاح حساب به سمت تاريخ تقاضاي استفاده از

همچنين براي بهره مندي از سقف تسهيالت با حداقل مبلغ سپرده گذاري مي توانيد

ميگردد .حداکثر مهلت بهره مندی از امتیاز تسهیالتی مکتسبه  ،یک سال از تاریخ

ماه ( معادل  3سال ) از اين امكان استفاده كنيد.
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از مقررات و ضوابط بانك اطالع كافي كسب كرده و سپس نسبت به سپرده
گذاري اقدام كنند.

 -3دارندگان حساب هاي صندوق پس انداز مسكن ( شامل حساب صندوق
پس انداز ساخت مسكن ( صرفا براي ساخت مسكن ) و صندوق پس انداز

مسكن و حساب پس انداز مسكن جوانان ) با شرايط زير مي توانند از سقف

تسهيالت جديد در كوتاه ترين زمان ممكن (  6ماه ) بهره مند شوند :

 -1-3افتتاح حساب قبلي ( صندوق پس انداز مسكن  ،ساخت مسكن و
جوانان ) آنان در تاريخ  93/3/16و قبل از آن باشد.

 -2-3حداقل متوسط موجودي حساب آنان در دوره هاي سپرده گذاري منطبق

با شرايط حساب صندوق مسكن يكم باشد.

نحوه بازپرداخت تسهيالت

* حداكثر مدت زمان بازپرداخت تسهيالت بدون لحاظ ميزان تسهيالت يا مدت

انتظار 12 ،سال (  144ماه ) است.

* تقسيط تسهيالت به  3روش ساده  ،پلكاني ساالنه و پلكاني دوره اي امكان پذير
است.

در حال حاضر بانک مسکن این امکان را برای خانه اولی های متقاضی

 -1قبول درخواست اخذ تسهيالت و تشكيل پرونده توسط بانك تنها در سررسيد

براي محاسبه ميزان تسهيالت ،متوسط موجودي دورههاي شش ماهه (مشروط به

موجودي در دوره های شش ماهه اول و دوم امكانپذير ميباشد و در غير اين

ترتيب 000ر660ر000 ، 8ر500ر 6و 000ر330ر 4ريال ميباشد.

تذكراتمهم

كوتاه ترين زمان ممكن براي بهره مندي از سقف تسهيالت  12ماه بوده كه

سقف تسهیالتی مد نظر  ،از امتیاز تسهیالتی متقاضی به همان میزان کاسته می شود.
نكته  :انجام محاسبات تعيين امتياز تسهيالتي صرف ًا در صورت رعايت حداقل متوسط

و نرخ سود  8درصد ،براي سقفهاي تسهيالتي  600،800و  400ميليون ريال به

و 000ر910ر 3ریال می باشد.

بايد براساس رنگ هاي سبز مندرج در ستون اول جدول سپرده گذاري كرده و مدت

تکمیل امتیاز می باشد .الزم به ذکر است بعد از گذشت یک سال فرجه زمانی در نظر

* ميزان اقساط ماهانه تسهيالت به روش ساده با مدت تقسيط حداكثر  12سال

طوری که مبلغ اقساط در این حالت به ترتیب 000ر810ر000 ، 7ر860ر5

معادل يك برابر متوسط موجودي محاسبه مي شود.

محاسبه ميزان تسهيالت حساب صندوق پس انداز مسكن يكم

و كل سود تسهيالت تعيين نماييد.

تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم با نرخ  6درصد بهره مند گردند .به

تقسيـم مي شود .رقم به دست آمده به عنوان متوسط موجودي ( ميانگين ) آن دوره

در نظرگرفته مي شود .امتياز اين حساب به ازاي هر 6ماه سپرده گذاري ( دوره انتظار ) ،

روش تقسيط تسهيالت را بر اساس توانايي مالي  ،ميزان اقساط در هر ماه

خرید  /ساخت مسکن در محدوده بافت فرسوده فراهم نموده است تا از

تذكرمهم

گرفته شده و در صورت عدم رعایت حداقل متوسط موجودی مورد نیاز متناسب با

سقف تسهيالت

صورت ضرورت دارد با تغيير مبدأ انجام محاسبات ،تاريخي براي مبدأ محاسبات

* مشتري گرامي شما می توانید  ،با اخذ راهنمايي از همكاران شعب ،
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 -3-3بايد يك فقره حساب صندوق مسكن يكم افتتاح كرده و حداقل يك
دوره  6ماهه سپري نمايند.

 -4-3حداقل متوسط موجودي در دوره شش ماهه در حساب جديد نيز مطابق
با حداقل متوسط موجودي هر دوره در حساب صندوق مسكن يكم باشد.
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