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 متقاضی محترم:

 

 با سالم
لیتهاي رمایه گذاري فعاساز صندوق بیمه  فرآوريو یا  بهره برداريشرایط اخذ تسهیالت براي واحد   در صورت تمایل        

 معدنی به طور خالصه به شرح ذیل می باشد .
 ماه تنفس می باشد . 6سال با  4 تا 3مدت زمان بازپرداخت تسهیالت   -
     )% 18فعالً  می گردد ( پول و اعتبار از منابع داخلی بانک هاي ملت و رفاه پرداهتعالی مطابق با بخشنامه شوراي سود تسهیالت   -
 ردد .  گریال بابت هزینه کارشناسی اخذ می  30،000،000پس از تکمیل مدارك و اعالم آن از سوي صندوق مبلغ   -
 % مبلغ تسهیالت آورده متقاضی می باشد. 20مبلغ تسهیالت در نظر گرفته شده   %100از   -
سهیالت که در نامه اعالم شرایط پس تاز کل مبلغ  ) %3تا  %  1  (نوع ماده معدنی  نرخ حق بیمه در بیمه نامه هاي اعتباري با توجه به   -

لیتهاي گذاري فعا ه سرمایهاز انعقاد قرارداد فی مابین صندوق بیمکه قبل از ارائه گزارش کارشناسی به متقاضی اعالم می گردد 
 معدنی و متقاضی به حساب صندوق از متقاضی اخذ می گردد.   

بول از اسناد و اوراق تعهد آور یا دارائی هاي مورد قعبارت است  مورد در مراحل مختلف عملیات معدنیوثایق و تضامین مورد قبول صندوق حسب  - 
 به شرح ذیل می باشد . صندوق که متقاضی تا تأدیه کامل خود در توثیق صندوق قرار می گرد 

   دن تو همانحدوده معموري در داخل معدن و یا در صورت احداث واحد فرآصدور بیمه نامه اعتباري تضامین اخذ تسهیالت براي   -
در  شخیص صندوقناسب به تمداراي ذخیره قابل استخراج مناسب و اعتبار زمانی الزم و ظرفیت تولید ( معدن پروانه بهره برداري 

لی ن وثیقه اصبعنوا ددگرمی  ع آن با ارزش و تشخیص صندوق تعیینتا مبلغ برآورد ارزش حق انتفاترهین اشخاص دیگري نباشد ) 
د داري می شوهگدوق نمراجع ذیصالح ارائه و در صندوق توسط نو پس از درج یا ظهرنویسی تعهدات متقاضی و ترعین آن بنفع ص

 .به اضافه چک و سفته
 احداث واحد هاي کانه آرایی و فرآوري مواد معدنی خارج از معدن  وثایق تکمیلی به شرح    - 

ه نامه ا مبلغ بیممه و یج از محدوده معدن باشد تضامین آن ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ بیمه نادر صورت واحد فرآوري خار  -
 وثقیه ملکی می باشد.       %85تقسیم بر 

ایت ه در سبنا به میل متقاضی خرید ماشین آالت معدنی از وندور لیست ( شرکت هاي فروشنده ماشین آالت معدنی ) ک
 ) می باشد صورت می گیرد. www.iranmico.comصندوق(

 وثایق و تضمیات تکمیلی به شرح ذیل:        
رط گردد و با ش پروانه بهره برداري سایر معادن معرفی شده توسط متقاضی تا مبلغ برآورد ارزش حق انتفاع که با ارزیابی و تشخیص صندوق تعیین می - ١

 در رهن صندوق قرار می گیرد  4عدم وجود موانع قانونی ، مطابق ماده 

 درصد ارزش تعیین شده توسط کارشناسی رسمی 80حداکثر ت منصوب ( قابل ترهین) در محدوده معدن معادل با ماشین آال - 2
 ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ مورد نیاز  - 3
 هام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار( بر اساس ارزشگذاري مورد عمل بانک ها)س - 4
 آنها مطالبات خود را وصول نماید . ک و سفته هر یک به مبلغ بیمه نامه اعتباري که صندوق مخیر است با رجوع به هریک یا هر دويچ - 5

سهم  سهام یا سهم الشرکه) یا حداقل دو مالک داراي اکثریت سهام یا %51تبصره: در خصوص متقاضیان داراي شخصیت حقوقی، سهامدار عمده( بیش از 
 الشرکه به صورت تضامنی با ظهرنویسی سفته تعهدات متضاضی را تضمین نمایند.

 رسمیکارشناس ه توسط ارزش تعیین شد %80راي سند رسمی و قابل ترهین معادل با حداکثر امکالك و مستغالت دا - 6
ارزش تعیین شده توسط کارشناس رسمی این قبیل ماشین آالت می بایست در  %80اراي سند رسمی و قابل ترهین معادل با حداکثر با دماشین آالت  - 7

   اجازه صندوق اختیار خروج از محل را نخواهد داشت.محل عملیات معدنی مستقر بوده و تا فک رهن بدون 
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