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مدیران عامل محترم بانکهای دولتی ،غیر دولتی ،شرکت دولتی پست بانک ،موسسات اعتباری غیر
بانکی ،بانک مشترک ایران و ونزوئال و صندوق کارآفرینی امید

باسالم؛
احترامًا ،مستحضر میدارد ،به استناد بند ”الف“ تبصره  16قانون بودجه سال  1399کل کشور مقرر گرديده است:
«به منظور حمايت از ازدواج جوانان ،بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران موظف است از محل س

انلااز و جلاري

قرضالحسنه نظام بانکي ،تسهيالت قرضالحسنه ازدواج به زوجهلايي کله تلاريق آلا نهلا ب لا از 1396/1/1
ميباشا و تاکنون وام ازدواج دريافت نکردهانا ،با اولويت نخست سرداخت کنا.
تسهيالت قرضالحسنه ازدواج براي هريک از زوجها در سال  1399سانصا ميليون ( )500.000.000ريال بلا دوره
بازسرداخت هفت ساله با اخذ يک ضامن م تبر و سفته است».

با عنايت به تبصره مذکور موارد ذيل به استحضار ميرساند:
 -1پرداخت تسهيالت قرضالحسنه ازدواج در اولويت نخست پرداخت تسهيالت قرضالحسنه قرار دارد.
 -2تمامي بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي ملزم به پرداخت تسهيالت قرضالحسنه ازدواج از محلل ممملو
سپردههاي قرضالحسنه پسانداز و جاري بوده و مبلغ تسهيالت مذکور براي هريک از زوجين به ميلزان 500
ميليون ريال با دوره بازپرداخت هفت ساله ( 84ماهه) و نرخ کارمزد  4درصد ميباشد.
 -3با عنايت به مفاد ماده  50قانون جامع خدماترساني به ايثارگران ،افراد مندرج در قانون مذکور ،مشلمول اخلذ
قرضالحسنه ازدواج به ميزان دو برابر افراد عادي (مبلغ  1.000ميليون ريلال و بلا رعايلت سلاير شلراي و
ضواب اعطاي تسهيالت مذکور) ميباشند.
 -4رعايت ساير شراي و ضواب مندرج در سامانه تسهيالت قرضالحسنه ازدواج جهت دريافت تسهيالت ملذکور
الزامي ميباشد .همچنين سهميه درنظرگرفتهشده جهت آن بانک متعاقبًا اعالم خواهد گرديد.
با عنايت به مراتب فوق ،خواهشمند است دستور فرمايند ترتيبی اتخاذ گردد تا حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ
وصول اين نامه ،موضو به واحدهاي اجرايي ذيرب در سراسر کشور ابالغ و يک نسخه از ابالغيه مربوطه به اين بانک
ارسال گردد4684764/.
مديريت كل اعتبارات
اداره اعتبارات
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