ساير موارد
 -1تسهيالت بافت فرسوده و بازآفرینی شهري از نوع ساخت ( عقد
مشاركت مدني) بوده و با در نظر داشتن حجم پروژه و هزینه باقی مانده
در زمان بازدید اولیه دارای حداكثر 30ماه دوران مشاركت مي باشد .
 -2پس از اتمام عمليات ساختماني طبق نظر ارزياب بانك و اخذ
پايانكار ساختماني ،تقسيط تسهيالت پرداختي توسط بانك در
چارچوب قواعد بانک میسر میباشد.
 -3پس از پايان عمليـــــات احداث ،تسهيالت گيرنده ميتواند
ضمن ارائه صورتمجلس تفكيكي و پايانكار ساختماني ،با تسويه
تمام و يا بخشي از بدهي خود نسبت به فك رهن از تمام يا
تعدادي از واحدهاي احداثي خود اقدام نمايد.
 -4پرداخت تسهيالت بانك بصورت مرحله اي و متناسب به
پيشرفت فيزيكي پروژه طبق نظر ارزياب بانك صورت مي گيرد.
 -5قرارداد تسهیالت مشـــارکت مدنی تسهیالت بازآفرینی
شهری در صورت بهره مندی از تسهیالت موصوف با نرخ سود
پنجاه درصد مصوب شورای پول و اعتبار ( 9درصد) منعقد و
درصورت درخواست متقاضی مبنی بر تخصیص تسهیالت مکمل
با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (  18درصد ) به وی پرداخت
میگردد.
 - 6قرارداد مشارکت مدنی ساخت مسکن با واجدین شرایط،
در ابتدا با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار منعقد میشود که با
اخذ یارانه از دولت ،منابع مربوطه متعاقبا ً،وفق ضوابط ذیربط،
به تسهیالت گیرندگان تخصیص خواهد یافت؛ در غیر اینصورت
با نرخ زمان عقد قرارداد مشارکت مدنی ،فروش اقساطی خواهد
شد.
 -7هر فرد می تواند نسبت به فروش اقساطی بیش از یک واحد
از واحد های احداثی به نام خود ،همســــــر و یا یکی از افراد
تحت تکفل خود در صورت احراز توانایی مالی نامبردگان در
بازپرداخت اقساط ،اقدام نماید.
 -8پرداخت تسهیالت منوط به نظر ارزیاب بانک و در صورت
داشتن توجیه اقتصادی قابل پرداخت می باشد.
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اداره کل روابط عمومی

ارتباطات مردمی 021-61088 :
www.bank-maskan.ir
روابـطعموميبانکمسـکن
خيابان ولیعصر(عج) -باالتر از میدان ونک
خیابان عطار -ستاد مرکزی بانک مسکن
صندوق پستي1994763811:
توجه :شرايط و ضوابط مطرح شده در اين بروشور
تابع شــرايط اعالم شــده از ســوي بانک مرکزي
جمهوري اســامي ایران در زمان افتتاح حســاب
ميباشد ،لذا در صورت تغيير ضوابط و قوانين ،مفاد
آن تعهدي براي بانک مســکن ايجاد نخواهد کرد.
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اين تسهيالت باتوجه به شرايط و ضوابط مقرر به متقاضيان معرفي شده
از سوي نهادهاي ذيربط پرداخت مي شود.
نهادهاي معرفي كننده

مشتریان گرامی،بانك مسكن به عنوان تنها بانك تخصصي در بخش
مسكن همگام با سياستهاي دولت به منظور نوسازي شهرها و
محالت هدف در بافت فرسوده شهري و با هدف تقویت توان مالی
متقاضیان براي بهسازی و نوسازی منازل فرسوده در بافت هاي قديمي
شهر ،تسهيالت مشاركت بافت فرسوده شهري پرداخت مي نمايد.

براســـــاس دستورالعملهای ابالغی در اعطای تسهیالت ساخت
بازآفرینی شهری ،یکی از نهادهای ذیربط به شرح صفحه  3میتوانند
نسبت به معرفی افراد واجد شرایط جهت دریافت تسهیالت به بانک
مسکن اقدام نمایند.

سقف تسهيالت پرداختي بافت فرسوده و بازآفرینی شهري
سقف تسهیالت
منطقه

سقف تسهیالت اعطایی به
ازای هر واحد متقاضیان غیر
حرفه ای
%9

سقف تســـهیالت اعطایی سقف تسهیالت اعطایی به سازندگان حرفه
ای در صورت استفاده از تکنولوژی جدید و
به سازندگان حرفه ای
فناوری نوین و کاهش مصرف انرژی

مجموع

%9

شهر تهران

500

200

700

500

400

سایر کالن شهرها

500

100

600

500

300

800

سایر مراکز استان ها
و شهرهای باالی 200
هزار نفر جمعیت

400

200

600

400

400

800

400

سایر شهرها

400

100

500

400

300

700

400
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مجموع

مجموع
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900

500

600

1100

500

500

1000

600

1000

500

900

شرايط متقاضي
دارندگان زمين ملكي يا خانه هاي كلنگي ،كه حسب تشخيص
نهادهاي ذيربط مبني بر استقرار ملك موردنظر آنها در حريم بافت
فرسوده شهري ،پس از ثبت درخواست و بارگذاری مدارک در سامانه
شرکت ذیربط ،به بانک مسکن معرفی میگردند ،براي تخريب و
نوسازي واحدهاي مسكوني به منظور استفاده شخصي و يا مجموعه
سازي مي توانند از تسهيالت موضوعه درچارچوب ضوابط ذيربط
جاري بهره مند گردند .
* وثيقه و تضمين هاي بانك نيز همان سند ششدانگ قابل ارتهان
محل اجراي پروژه مي باشد كه تا پايان دوره مشاركت مدني يا
فروش اقساطي در رهن بانك باقي خواهد ماند.
مدارك مورد نياز
 -1معرفي نامه از سوي يكي از نهادهاي معرفي كننده
 -2بنچاق قطعي مالكيت متقاضي
 -3مدارك شناسايي فردي مالك ( شناسنامه و كارت ملي )
 -4سند مالكيت ششدانگ قابل ترهين
 -5پروانه ساختماني
 -6نقشه هاي معماري
 -7وكالت نامه محضري در صورت تعدد مالكين موردنظر

مراد از سازندگان حرفهای ،اشخاص حقیقی و یا حقوقی دارای صالحیت توسعهگری با پروانه انبوهسازی ،پروانه مجری و یا سایر صالحیتهای
صنفی و حرفهای هستند .
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 -1شركت بازآفرینی شهری ایران (در شهر تهران با نام سازمان
نوسازی شهر تهران)
 -2اداره کل راه و شهرسازی استان مربوطه به نمایندگی از شرکت
موصوف در استان ها
* مهلت ارائه معرفينامه به بانك جهت بهرهمندی از تسهیالت ،از
تاريخ صدور حداكثر  45روز کاری مي باشد.
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