دستور العمل اجرایی خذمات صنذوق به شرکتهای پارک (خذمات
مشترک پارک و صنذوق)
مقذمه:
ارائٍ خذمبت مبلی وًیه تًسط طىذيق پژيَش ي فىبيری داوشگبٌ تُران اختظبص مییبثذ ثٍ متقبضیابوی هیٍ ارفیر
پبرک ثٍ طىذيق مؼرفی میگردوذ ،هٍ ایه خذمبت شبمل (تسیُاتت در ابلیت ياک هبرگشیبیی ،خرییذ دییه ،فیري
ااسبفی ،لازیىگ میثبشذ).

تسهیالت کارگشایی
 .1تعریف خذمت :پرداخت تسُاتت ثٍ مىظًر رفغ وقذیىگی هًتبٌ مذت شرهتَب ي ياحذَبی فىبير مستقر در
پبرک ػلم ي فىبيری داوشگبٌ تُران.
مشخصات ابسار تامین مالی
مبلغ تسهیالت

نرخ تسهیالت

تبسقف 1.111.111.111
ریبل

 %15سبالوٍ

توضیحات

تضامین

چییی یییب سییهتٍ مییذیران تییب حییذ مازان پرداخت تسیُاتت ي يثیبئق
اػتجبری متقبضیی ي در غایر اییه ثر مجىیبی حیذ اػتجیبری متقبضیی
طًرت يثبئق ترهاجی خًاَذ ثًد تؼااه میگردد
نحوه بازپرداخت تسهیالت
بازپرداخت اقساطی

گروه بنذی پارک

گروه بازپرداخت یکجا در سررسیذ
1

 3مبٌ ثب ابثلات  2ثبر تمذیذ

12مبٌ

دارای حذاال یی شبخض  Aي فباذ شبخض C

2

 3مبٌ ثب ابثلات  1ثبر تمذیذ

 9مبٌ

دارای حذاال یی شبخض  Aیب دي شبخض B

3

 3مبٌ ثذين تمذیذ

 6مبٌ

سبیر شرهتَب

 .2مشمولین خذمت :تمبمی شرهتَب ي ياحذَبی فىبير مستقر در پبرک ػلم ي فىبيری داوشگبٌ تُران.
 .3نحوه دریافت خذمات:
 مراجؼٍ متقبضی ثٍ پبرک ياحذ امًر اراردادَب ي خذمبت مذیریتی.
 مؼرفی متقبضی ار پبرک ثٍ طىذيق فجق سىذ مؼرفی وبمٍ شمبرٌ  65پبرک.
 دریبفت ،تکمال ي ارسبل مذارک تشکال پريوذٌ تًسط متقبضی ثٍ طىذيق ،ار سبیت طىذيق پژيَش
ي فىبيری داوشگبٌ تُران اسمت تشکال پريوذٌ Www.Uttechfund.ir
 اوجبک فرآیىذ ارریبثی ي اػتجبر سىجی متقبضی تًسط طىذيق.
 اوؼقبد ارارداد ثب متقبضی ي پرداخت تسُاتت.
 .4دریافت راهنمایی :ثرای دریبفت افتػبت ثاشتر ثب مسئًلاه مستقام ریل تمبس حبطل ومبیاذ:
مسئًل ار سمت پبرک :سرهبرخبوم فجات رادٌ شمبرٌ  88221711داخلی 141
مسئًل ار سمت طىذيق :جىبة آابی مارمؼىب شمبرٌ  88221658داخلی 115

خریذ دین
 .1تؼریف خذمت :پرداخت تسُاتت ثٍ متقبضابوی هٍ دارای اسىبد مبلی مؼتجر ابثل اوتقبل ثًدٌ ي مستقر در
پبرک ػلم ي فىبيری داوشگبٌ تُران میثبشىذ.
مشخصات ابسار تامین مالی
مبلغ تسهیالت

نرخ تسهیالت

تبسقف
751.111.111
ریبل

 %12سبالوٍ

تضامین

بازپرداخت

چی یب سهتٍ میذیران تیب حیذ
اػتجبری متقبضی ي در غار اییه
طًرت يثیبئق ترهاجیی خًاَیذ
ثًد

حذ اهثر  6مبٌ
ثذين تىهس

توضیحات
مازان پرداخت تسیُاتت ي
يثبئق ثر مجىبی حذ اػتجبری
متقبضی تؼااه میگردد

 .2مشمولین خذمت :تمبمی شرهتَب ي ياحذَبی فىبير مستقر در پبرک ػلم ي فىبيری داوشگبٌ تُران.
 .3نحوه دریافت خذمات:
 داشته اسىبد مبلی مؼتجر ابثل اوتقبل.
 مراجؼٍ متقبضی ثٍ پبرک ياحذ امًر اراردادَب ي خذمبت مذیریتی.
 مؼرفی متقبضی ار پبرک ثٍ طىذيق فجق سىذ مؼرفی وبمٍ شمبرٌ  65پبرک.
 دریبفت ،تکمال ي ارسبل مذارک تشکال پريوذٌ تًسط متقبضی ثٍ طىذيق ،ار سبیت طىذيق پژيَش
ي فىبيری داوشگبٌ تُران اسمت تشکال پريوذٌ Www.Uttechfund.ir
 اوجبک فرآیىذ ارریبثی ي اػتجبر سىجی متقبضی تًسط طىذيق.
 اوؼقبد ارارداد ثب متقبضی ي پرداخت تسُاتت.
 .4دریافت راهنمایی :ثرای دریبفت افتػبت ثاشتر ثب مسئًلاه مستقام ریل تمبس حبطل ومبیاذ:
مسئًل ار سمت پبرک :سرهبرخبوم فجات رادٌ شمبرٌ  88221711داخلی 141
مسئًل ار سمت طىذيق :جىبة آابی مارمؼىب شمبرٌ  88221658داخلی 115

فروش اقساطی
 .1تؼریف خذمت :پرداخت تسُاتت ثٍ متقبضابوی هٍ ثٍ تجُازات ي مًاد ايلاٍ وابر داشیتٍ ي مسیتقر در پیبرک
ػلم ي فىبيری داوشگبٌ تُران میثبشىذ .در ایه مذل طىذيق حذاهثر تب  71درطیذ مجلیف فیبهتًر ییب ایرارداد
خریذ را تقجل میومبیذ ثٍ شرفی هٍ ار  751مالاًن ریبل تجبير وىمبیذَ ،مچىاه متقبضیی مییثبیسیت 31
درطذ مبثقی را ثٍ حسبة فريشىذٌ ياریز ومًدٌ ي اسىبد ياریز يجیٍ ،فیبهتًر ییب ایرارداد خرییذ آن را تحًییل
طىذيق ومبیذ.
مشخصات ابسار تامین مالی
مبلغ تسهیالت

نرخ تسهیالت

تبسقف
751.111.111
ریبل

 %12سبالوٍ

تضامین

بازپرداخت

چی یب سهتٍ میذیران تیب حیذ
اػتجبری متقبضی ي در غار اییه
طًرت يثیبئق ترهاجیی خًاَیذ
ثًد

حذ اهثر  12مبٌ
ثذين تىهس

توضیحات
مازان پرداخت تسیُاتت ي
يثبئق ثر مجىبی حذ اػتجبری
متقبضی تؼااه میگردد

 .2مشمولین خذمت :تمبمی شرهتَب ي ياحذَبی فىبير مستقر در پبرک ػلم ي فىبيری داوشگبٌ تُران هٍ وابر
ثٍ خریذ تجُازات یب مًاد ايلاٍ داروذ.
 .3نحوه دریافت خذمات:
 مراجؼٍ متقبضی ثٍ پبرک ياحذ امًر اراردادَب ي خذمبت مذیریتی.
 مؼرفی متقبضی ار پبرک ثٍ طىذيق فجق سىذ مؼرفی وبمٍ شمبرٌ  65پبرک.
 دریبفت ،تکمال ي ارسبل مذارک تشکال پريوذٌ تًسط متقبضی ثٍ طىذيق ،ار سبیت طىذيق پژيَش
ي فىبيری داوشگبٌ تُران اسمت تشکال پريوذٌ Www.Uttechfund.ir
 اوجبک فرآیىذ ارریبثی ي اػتجبر سىجی متقبضی تًسط طىذيق.
 اوؼقبد ارارداد ثب متقبضی ي پرداخت تسُاتت.
 داشته فبهتًر یب ارارداد خریذ ثٍ َمراٌ ياریز حذاال  31درطذ ار مجلف فبهتًر یب ارارداد.
 .4دریافت راهنمایی :ثرای دریبفت افتػبت ثاشتر ثب مسئًلاه مستقام ریل تمبس حبطل ومبیاذ:
مسئًل ار سمت پبرک :سرهبرخبوم فجات رادٌ شمبرٌ  88221711داخلی 141
مسئًل ار سمت طىذيق :جىبة آابی مارمؼىب شمبرٌ  88221658داخلی 115

لیسینگ
 .1تؼریف خذمت :متقبضابوی هٍ مستقر در پبرک ػلم ي فىبيری داوشگبٌ تُران میثبشىذ ثرای رابثتیتر ثیًدن ي
تسُال در ريوذ فري

محظًل خًد میتًاوىذ ار ایه تسُاتت استهبدٌ ومبیىذ ،در ایه مذل طىذيق حذاهثر
را تقجل میومبیذ ثٍ شرفی هٍ ار  751مالاًن ریبل تجبير وىمبیذ،

تب  71درطذ مجلف فبهتًر یب ارارداد فري

َمچىاه خریذار میثبیست  31درطذ مبثقی را ثٍ حسبة فريشىذٌ ياریز ومًدٌ ي اسىبد ياریز يجٍ ،فبهتًر ییب
ارارداد خریذ آن را تحًیل طىذيق ومبیذ.
وکتٍ :1در ایه وًع تسُاتت َم خریذار ي َم فريشىذٌ محظًل داوش ثىابن ارریبثی میگردوذ.
وکتٍ :2در ایه وًع تسُاتت وابری واست خریذار محظًل لزيمب فىبير یب داوش ثىابن ثبشذ.
وکتٍ :3خریذار محظًل شرهت فىبير میثبیست ار ثخش خظًطی ثبشذ.
مشخصات ابسار تامین مالی
مبلغ تسهیالت

نرخ تسهیالت

تبسقف
751.111.111
ریبل

 %12سبالوٍ

تضامین

بازپرداخت

چی یب سهتٍ میذیران تیب حیذ
اػتجبری متقبضی ي در غار اییه
طًرت يثیبئق ترهاجیی خًاَیذ
ثًد.

حذ اهثر  12مبٌ
ثذين تىهس

توضیحات
مازان پرداخت تسیُاتت ي
يثبئق ثر مجىبی حذ اػتجبری
متقبضی تؼااه میگردد.

 .2مشمولین خذمت :تمبمی شرهتَب ي ياحذَبی فىبير مستقر در پبرک ػلم ي فىبيری داوشگبٌ تُران هٍ وابر
ثٍ اثزار تسُال هىىذٌ ثرای فري

محظًل خًد ثٍ متقبضابن ثخش خظًطی داروذ.

 .3نحوه دریافت خذمات:
 مراجؼٍ متقبضی ثٍ پبرک ياحذ امًر اراردادَب ي خذمبت مذیریتی.
 مؼرفی متقبضی ار پبرک ثٍ طىذيق فجق سىذ مؼرفی وبمٍ شمبرٌ  65پبرک.
 دریبفت ،تکمال ي ارسبل مذارک تشکال پريوذٌ تًسط متقبضی ثٍ طىذيق ،ار سبیت طىذيق پژيَش
ي فىبيری داوشگبٌ تُران اسمت تشکال پريوذٌ Www.Uttechfund.ir
 اوجبک فرآیىذ ارریبثی ي اػتجبر سىجی متقبضی تًسط طىذيق.
 اوؼقبد ارارداد ثب متقبضی ي پرداخت تسُاتت.
 داشته تقبضبی خریذ محظًل.

 داشته فبهتًر یب ارارداد فري

ثٍ َمراٌ ياریز حذاال  31درطذ ار مجلف فبهتًر یب ارارداد.

 .4دریافت راهنمایی :ثرای دریبفت افتػبت ثاشتر ثب مسئًلاه مستقام ریل تمبس حبطل ومبیاذ:
مسئًل ار سمت پبرک :سرهبرخبوم فجات رادٌ شمبرٌ  88221711داخلی 141
مسئًل ار سمت طىذيق :جىبة آابی مارمؼىب شمبرٌ  88221658داخلی 115

