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 متقاضی محترم:

  با سالم
رمایه صندوق بیمه س از محدوده دارنده گان پروانه اکتشافبراي وام اکتشاف شرایط اخذ تسهیالت  ، در صورت تمایل        

  :گذاري فعالیتهاي معدنی به طور خالصه به شرح ذیل می باشد 
ق با نامه ائه به صندوجهت ار پرسشنامه ، اطالعات متقاضیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) همراه با مدارك لیست و تکمیل دریافت  - 

 .( پیوست) کتبی
 اشته باشندیمه نامه دخواست بصرفاً درمتقاضیانی که   .معدن و تجارت ) ارائه معرفینامه از دستگاه تسهیالت دهنده ( وزارت صنعت، - 

  . و متقاضی تسهیالت نباشند نیاز به معرفی نامه ندارند
     .رد صورت می پذی بانک صنعت و معدن طریقاز می باشد و  %4مطابق با بخشنامه دریافتی تسهیالت نرخ بهره   - 
اشی از صدور بیمه نامه نریال بابت  علی الحساب حق بیمه نامه  5،000،000مبلغ  ،پروندهتکمیل مدارك بررسی اولیه و پس از   - 

 .  از متقاضی اخذ خواهد شد به التفاوت آن در زمان عقد قرارداد سرمایه گذاري اکتشاف دریافت و ما
 اخذ می گردد:  اشخا ص حقیقی و حقوقی مدارك زیر در زمان عقد قرارداد فی مابین جهت صدور بیمه نامه از   :قابل توجه

   سفته، چک و ) يپروانه بهره بردار (تکمیلی یا مجوز اکتشاف و  وثایق و تضامین مورد قبول صندوق حسب مورد شامل : اصل پروانه اکتشاف  - 
  . و غیره به تشخیص صندوق  (با امضاء سهامداران عمده در ظهر سفته) 

 مدارك فنی و مالی عملیات اکتشافی انجام شده  .     - 
 اصل قرارداد مسئول فنی ممهور به مهر نظام مهندسی معدن .  - 
 واریز حق بیمه و ارائه فیش واریزي  - 
 ارائه کد اقتصادي مرتبط با فعالیت هاي معدنی     - 
 الت نامه تنظیم شده در یکی از دفاتر اسناد رسمی مطابق با فرمت ارسالی کو  - 
 مت استانري به نفع صندوق از طریق سازمان صظهرنویسی پروانه جهت ترهین پروانه بهره بردا  - 
 فرم استعالم بانک   - 
 اصل شناسنامه و کپی تمامی صفحات آن واصل کارت ملی و کپی آن پشت و رو  - 
 شناسه ملی – شناسه کسب و کار  - 
 مواد اساسنامه مندرج در روزنامه رسمی کشور آگهی تغییرآخرین تصاویر کپی   - 
 اصل و کپی آگهی تأسیس  - 
 ار باشداي اعتباصل و کپی آخرین روزنامه رسمی شرکت که مدیران و صاحبان امضاء مجاز شرکت در آن تعیین شده و دار  - 
  از کل مبلغ  %1حله سوم و براي مر %2براي مرحله دوم  %3سرمایه گذاري اکتشاف براي مرحله اول نرخ حق بیمه در بیمه نامه  - 

  اضی اخذ ندوق و متقمابین ص همزمان با انعقاد قرارداد فی وکه در نامه اعالم شرایط به متقاضی اعالم می گردد  است نامه بیمه
 می گردد.   

  »با توجه به توضیحات باال و مشاوره با کارشناس پذیریش سرمایه گذاري اکتشاف تأییدیه متقاضی در خصوص آگاهی از شرایط صدور بیمه نامه « 
 

  :.................................................................................................................................... اینجانب / شرکت/
و مشـاوره  و  ه مـوارد فـوق  با مطالعه دقیق کلیاکتشافی  متقاضی درخواست تسهیالت براي صدور بیمه نامه سرمایه گذاري                  

والی بـراي  و هیچگونـه سـ   یافتـه دریافـت تسـهیالت آگـاهی     جهـت نامـه  کارشناس پذیرش از کلیه مراحل صدور بیمـه  راهنمایی 
  شرکت مبهم باقی نمانده است .   /اینجانب 

 آگاهی در خصوص مراحل و گردش کار از پذیرش تا صدور بیمه نامه و بانک   - 1
 ( مبلغ کارشناسی ، مبلغ حق بیمه نامه و غیره ...)  نامه هزینه هاي مرتبط با صدور بیمه  - 2
   و نحوه ارزیابی تا مرحله صدور بیمه نامهمورد نیاز مستندات دریافت مدارك و  - 3
 زمان بازپرداخت و تنفس ،بهره تسهیالت  نرخ - 4
 )  صنعت و معدننحوه مراجعه به بانک ( - 5

   اشخاص حقیقی و یا حقوقی هر وامضاءم                                                                                                                                                                         
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