
 اوًاع يام َای صىذيق قرض الحسىٍ مُىذسیه کاشان

 پرداخت با : تًضیخات
مذت ماوذگاری 

 شهریه

میسان شهریه 

 تجمعی
 میسان شهریه سال

درصذ 

 کارمسد

مذت 

 بازپرداخت
 مبلغ يام )ریال(

مشمًلیه 

 دریافت يام
 ردیف يام سال سال صىذيق

 
 1 ايل 5:تا تیر4:تیر الف 50,000,000 ما23ٌ %2 6,000,000 6,000,000 ما23ٌ قرعٍ کشی

 
 2 ديم 6:تا تیر5:تیر ب 50,000,000 ما29ٌ %2 9,600,000 15,600,000 ما29ٌ قرعٍ کشی

 
 15,600,000 31,200,000 ما26ٌ قرعٍ کشی

 ما29ٌ 2%

75,000,000 

 3 سًم 7:تا تیر6:تیر ب
 

 150,000,000 31,200,000 46,800,000 ما26ٌ قرعٍ کشی

 
 225,000,000 46,800,000 62,400,000 ما26ٌ قرعٍ کشی

 دلخًاٌ بذين قرعٍ کشی *
 

 4 جُارم 8:تا تیر7:تیر ج 170,000,000 ما23ٌ %2 دلخًاٌ

** 

 ريز24:1 قرعٍ کشی
 

12,000,000 

 ما29ٌ 2%

100,000,000 

 ريز24:1 قرعٍ کشی 5 پىجم 9:تا تیر9:تیر د
 

24,000,000 200,000,000 

 ريز24:1 قرعٍ کشی
 

36,000,000 300,000,000 

 دلخًاٌ بذين قرعٍ کشی *
 

 6 ششم ::تا تیر9:تیر ٌ 400,000,000 ما23ٌ %2 دلخًاٌ

 دلخًاٌ بذين قرعٍ کشی *

 

 دلخًاٌ

 ما23ٌ 2%

500,000,000 

 7 َفتم 2511تا تیر::24تیر  ي
 100,000,000 30,000,000 ريز476 بذين قرعٍ کشی ***

 200,000,000 60,000,000 ريز476 بذين قرعٍ کشی ****

 300,000,000 90,000,000 ريز476 بذين قرعٍ کشی *****

 دلخًاٌ بذين قرعٍ کشی *

 

 دلخًاٌ

 ما23ٌ 2%

600,000,000 

 8 َشتم 2512تا تیر2511تیر  ز
 150,000,000 45,000,000 ريز476 بذين قرعٍ کشی ***

 300,000,000 90,000,000 ريز476 بذين قرعٍ کشی ****

 400,000,000 120,000,000 ريز476 بذين قرعٍ کشی *****

 دلخًاٌ بذين قرعٍ کشی *

 

 دلخًاٌ

 ما23ٌ 2%

750,000,000 

 9 وُم 2513تا تیر2512تیر  ح
 190,000,000 56,000,000 ريز476 بذين قرعٍ کشی ***

 380,000,000 112,500,000 ريز476 بذين قرعٍ کشی ****

 500,000,000 150,000,000 ريز476 بذين قرعٍ کشی *****

        
 

 
 

  
 مشمًلیه دریافت يام;

 الف : همه اعضای دفتر نمایندگی کاشان

 به عضویت صندوق درآمده اند 96/4/28ب : اعضای صندوق که تا قبل از 

 به عضویت صندوق درآمده اند 97/4/25ج : اعضای صندوق که تا قبل از 

 به عضویت صندوق درآمده اند 98/4/17د : اعضای صندوق که تا قبل از 

 به عضویت صندوق درآمده اند 99/4/31ه : اعضای صندوق که تا قبل از 

 به عضویت صندوق درآمده اند  1400/4/21و : اعضای صندوق که تا قبل از 

 به عضویت صندوق درآمده اند  1401/4/29ز : اعضای صندوق که تا قبل از 

 ح : همه اعضای صندوق

 

 تًضیحات ;

 میلیون تومان در یک روز امتیاز نه هسار تومان وام ایجاد میگرددبه ازای هر یک            * 

 )با فرمول ردیف فوق( اعضا می توانند با پرداخت مبالغ بیشتر مدت ماندگاری وجه را کمتر کنند         **

 ماه1تحویل حواله وام بعداز       *** 

 ماه2تحویل حواله وام بعداز      ****

 ماه3تحویل حواله وام بعداز   ***** 
 


