مشاورین مالی گروه سرمایه 

بسمه تعالی

مضاربه
 مضاربه ،یكی از عقود معين قانون مدنی است كه بموجب آن سرمایه الزم در اختيار اشخاصی كه

در امر تجارت و بازرگانی و ...اشتغال دارند قرار میگيرد.
 عقد مضاربه در تعریف به قراردادي اطالق میشود كه به موجب آن یكی از طرفين (مالك)
عهده دار تامين سرمایه (نقدي) میگردد ،با قيد اینكه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت كرده و
در سود حاصله ،هر دو طرف شریك باشند.
 این سرمایه میتواند بصورت یكجا و یا برحسب نياز بتدریج در اختيار استفاده كننده از سرمایه
آزاد قرار گيرد.

 شرایط متقاضی:
كپی سند محل سكونت یا اجارهنامهارائه مستندات شغلی و تعيين سقف درآمدكپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی +ضامن و متعهد كپی كارت ملی ضامن و متعهد (درصورت معرفی ضامن) تقاضاي كتبی متعهد و ضامن(درصورت معرفی ضامن) تكميل فرمهاي الزمه  1الی 4 شرایط كامل را در فرم  1بخوانيد
 شرایط اعطاي سرمایه آزاد :شروع پرداخت از بيست ميليون تومان  -مندرج در فرم 1
 مدارك الزم :مندرج در فرم 1
 نحوه بازپرداخت و دوره تنفس :مضاربه با بازپرداخت یك جا بوده و از یك تا سه سال متغير
است.
 كارمزد :كارمزد ندارد
 فرآیند دریافت :دریافت درخواست متقاضی و مدارك مربوطه  ،اخذ اطالعات اعتباري و تهيه
گزارش از محل فعاليت متقاضی،بررسی درخواست متقاضی و تصویب اعتبار،انعقاد قرارداد
مضاربه،اعطاي سرمایه آزاد
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 شرایط عمومی :مندرج در فرم 1
 توضيحات :حداكثر سرمایه آزادپرداختی و تعهدات قابل پرداخت به هر دینفع واحد براي
اشخاص حقيقی عطف به مدارك واصله متقاضی و پشتوانه هاي ملزومه –بدون محدودیت -می
باشد .سرمایه در گردش اعطائی به اشخاص حقيقی قابل واگذار به غير نمی باشد.كليه سرمایه
هاي اعطائی از منابع آزاد غير بانكی تامين اعتبار می شوند.
 پرداخت سرمایه آزاد به منظور  :شروع پرداخت از  200میلیون لایر  ،شروع محاسبه سود سالیانه از %20
ازدواج
خرید مسكن
خرید كاال
خرید خودرو
بخش هاي مختلف كشاورزي
خرید ماشينآالت و تجهيزات یا مواد اوليه
تامين سرمایه در گردش
پرداخت دیون معوق
خرید واحد تجاري
توسعه منابع شغلی
تجهيز ادوات الزمه شغلی
خرید انواع وسایل نقليه عمومی
احداث واحد تجاري
احداث واحد توليدي
كارآفرینی و ایجاد اشتغال
و ...
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