حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز بدون تخصیص سود  -اشخاص حقوقی و حقیقی خاص
مطابق شرایط این حساب که به نام « حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز بدون تخصیص سود  -اشخاص حقوقی  -کد 8734و اشخاص
حقیقی خاص -کد  » 8733می باشد  ،به اين سپرده سودی تعلق نگرفته و در صورت حفظ حداقل مانده الزم برای تخصیص اوراق به
مدت یک ماه کامل منتهی به پانزدهم ماه ،محاسبات به منظور تخصیص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن دقیق ًا همانند
حساب های سپرده سرمایه گذاری ممتاز اشخاص حقوقی و حقیقی خاص با درصد تخصیص باالتر صورت می پذیرد .درصورت حفظ
حداقل مانده  160میلیون ريال حساب شما در ماه های بعد نیز مشمول تخصیص اوراق خواهد گردید.
انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری ممتاز ویژه به شرح جدول ذیل می باشد

عنوان حساب سپرده سرمایه گذاری
ممتاز

کوتاه مدت
عادی

سرفصل

اشخاص حقیقی عادی

 8726و 8736

اشخاص حقیقی خاص

8727

اشخاص حقوقی

8728

حداقل مبلغ براي افتتاح
حساب

حداقل مبلغ براي

حداقل مبلغ براي

به حساب

سهم به حساب

تخصیص اوراق

000ر 500ريال
( تعلق سود علی الحساب )
000ر 500ريال
( تعلق سود علی الحساب )

000ر 500ريال
( تعلق سود علی الحساب )

ضرایب افتتاح حساب

درصد تخصیص اوراق

قبل از سررسید

از تسهيالت مسكن

حساب سپرده
سرمايهگذاري ممتاز
تابستان 1398

تخصیص ماهانه یک

و ضرایب برداشت

000ر 50ريال

-------

-------

 30درصد

000ر000ر 100ريال

000ر000ر 182ريال

-------

33درصد

000ر000ر 100ريال

000ر000ر 182ريال

-------

33درصد

-------

45درصد

www.bank-maskan.ir

-------

45درصد

روابـطعموميبانکمسـکن
خيابان ولیعصر -باالتر از میدان ونک
خیابان عطار -ستاد مرکزی بانک مسکن
صندوق پستي1994763811:

-------

45درصد

گواهی حق تقدم استفاده

اداره کل روابط عمومی

ارتباطات مردمی 021-61088 :

کوتاه مدت
عادی
بدون
تخصیص سود

اشخاص حقیقی عادی

8732

000ر 500ريال

000ر 50ريال

اشخاص حقیقی خاص

8733

000ر 500ريال

000ر000ر 160ريال

000ر000ر 160ريال

اشخاص حقوقی

8734

000ر 500ريال

000ر000ر 160ريال

000ر000ر 160ريال
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توجه :شرايط و ضوابط مطرح شــده در اين بروشور
تابع شــرايط اعالم شــده از ســوي بانــک مرکزي
جمهوري اســامي در زمان افتتاح حساب ميباشد،
لذا در صــورت تغيير ضوابــط و قوانيــن ،مفاد آن
تعهدي بــراي بانک مســکن ايجــاد نخواهد کرد.

6

حساب سپرده
سرمايه گذاري ممتاز

انواع حسابهاي سپرده سرمايه گذاري ممتاز

درصدی از مانده بدهی تسهیالت
* امكان استفاده از مابه التفاوت تسهيالت در هنگام تغییر نام
مدیون و يا تعويض وثيقه ،از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده
از تسهيالت مسكن در حال حاضر معادل مابه التفاوت مانده حین
فسخ تسهيالت پرداختي قبلي تا سقف های جدید
* امكان استفاده از تسهیالت جعاله از محل اوراق گواهی حق تقدم
استفاده از تسهیالت مسکن همزمان با تسهیالت فروش اقساطی
مسکن ( اعم از خرید یا سهم الشرکه بانک)
* امكان استفاده از تسهيالت مشاركت مدني مجتمع مسكوني بدون
سپرده  ،توام با اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيالت مسكن در
چارچوب ضوابط ذیربط
* در مواردي كه پدر و فرزند و مادر و فرزند به صورت مشترك اقدام
به احداث واحد مسكوني مينمايد ،سقف تسهيالت اعطايي به صورت
مشترك در شهر تهران  800ميليون ريال ،در مراكز استانها و شهرهاي
باالي  200هزار نفر  700ميليون ريال و در ساير مناطق شهري به ميزان
 600ميليون ريال قابل تعيين ميباشد.
نکته  :فروش اقساطی سهم الشرکه بانک در تسهیالت مذکور به شرکاء یا
به غیر در صورت رعایت مالکیت مشترک خریداران (پدر و فرزند  ،مادر
و فرزند و يا زن و شوهر) امكان پذير است .
* امکان استفاده از تسهیالت خرید یا ساخت واحد مسکونی از محل
اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن برای زوجینی که به
صورت مشترک اقدام به خرید یا ساخت واحد مسکونی می نمایند تا
سقف تعیین شده (در حال حاضر  1000میلیون ریال در تهران ،در مراکز
استان ها و شهرهای باالی  200هزار نفر جمعیت  800میلیون ریال و 600
میلیون ریال در سایر مناطق شهری تجمیع ًا و هر یک از زوجین معادل
 400 ، 500و  300میلیون ریال) در چارچوب ضوابط ذیربط
* امکان فروش اقساطی سهم الشرکه بانک مشتمل بر اصل و سود پس
از پایان دوره مشارکت

مشتريان گرامي  ،بانك مسكن به عنوان تنها بانك تخصصي در بخش
مسكن در راه نيل به اهداف عالي خود در تامين مسكن عموم مردم
به خصوص اقشار كم درآمد جامعه  ،افزايش قدرت انتخاب مشتريان
و تنوع در ارائه خدمات بانكي ،فراهم آوردن زمينه نقل و انتقال امتياز
تسهيالتي « ،حساب سپرده سرمايه گذاري ممتاز» را ايجاد نموده است
كه با توجه به مزاياي ويژه آن در نوع خود منحصر به فرد مي باشد .
مزاياي ويژه حساب سپرده سرمايه گذاري ممتاز
* دريافت سود
* امكان برخورداري از اوراق گواهي حق تقدم استفاده از
تسهيالت مسكن
* قابليت خريد و فروش اوراق گواهي حق تقدم استفاده از
تسهيالت مسكن از طريق سامانه معامالتي فرابورس ايران در
تمامي شعب بانك
* امكان استفاده از تسهيالت خريد يا احداث واحد مسكوني از
محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيالت مسكن تا سقف
تعيين شده ( در حال حاضر در تهران  600میلیون ریال ،در مراکز
استان ها و شهرهای باالی  200هزار نفر جمعیت  500میلیون
ریال و در سایر مناطق شهری  400میلیون ریال) در چارچوب
ضوابط ذیربط
* امكان استفاده از تسهيالت جعاله به منظور تعمير یا تکمیل واحد
مسكوني از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيالت
مسكن تا سقف تعيين شده ( در حال حاضر  200ميليون ريال ) در
چارچوب ضوابط ذیربط
* امكان انتقال مانده بدهي تسهیالت اخذ شده از محل اوراق گواهی
حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن به غير بدون نیاز به واريز
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حساب سپرده سرمايه گذاري ممتاز اشخاص حقوقي
و حقيقي خاص

حساب سپرده سرمايه گذاري ممتاز اشخاص حقيقي عادي
مطابق شرايط اين حساب كه به نام «حساب سپرده سرمايهگذاري ممتاز
اشخاص حقيقي عادي  -كد  8726و  » 8736نامگذاري شده است  ،شما
مانند دارندگان حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي هر ماه از
سود اين حساب بهره مند مي شويد  ،اما اعطاي اوراق گواهي حق تقدم
استفاده از تسهيالت مسكن به دارندگان اين حساب بر اساس اولویت
مشتریان و سقف اعتبار شعبه می باشد  ،بدين گونه كه در پانزدهم هر ماه
تمامي حساب هاي سپرده سرمايه گذاري ممتاز اشخاص حقيقي عادي
هر شعبه كه حداقل  6ماه از تاريخ افتتاح حساب يا تاريخ آخرين مرحله
تخصيص اوراق به حساب گذشته است به صورت جداگانه در يك
جدول تعريف شده قرار گرفته و براساس امتياز حساب ( جمع كمترين
مانده هاي روزانه حساب ) رتبه بندي مي شوند .
* حساب هايي كه يكسال يا بيشتر از تاريخ افتتاح آنها يا آخرين مرحله
تخصيص اوراق به آنها گذشته باشد  ،به ازاي هر سال جداگانه معادل
نرخ تورم رسمي سال يا سال هاي ذيربط به امتياز آنها در سال هاي
مذكور افزوده مي شود .
دراين مرحله امكان دريافت اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيالت
مسكن در صورت وجود اعتبار در شعبه براي كساني فراهم مي شود كه
رتبه هاي باالي جدول را به خود اختصاص می دهند .
* بدیهی است در فرآیند اولویت بندی بر اساس امتیاز مشتریان و
سقف اوراق تخصیص یافته شعبه  ،به تعداد محدودی از مشتریان در
این سرفصل ها اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن تعلق
خواهدگرفت.
* حداقل موجودي براي افتتاح اين حساب و تعلق سود علی الحساب
به آن  500 ،هزار ريال مي باشد.
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مطابق شرايط اين حساب ها كه به نام « حساب سپرده سرمايه گذاري
ممتاز اشخاص حقيقي خاص  -كد  » 8727يا « حساب سپرده سرمايه
گذاري ممتاز اشخاص حقوقي -كد  »8728نامگذاري شده است  ،شما
نه تنها طي مدت سپرده گذاري ( با قابليت واريز و برداشت) از سود اين
حساب معادل نرخ سود حساب های کوتاه مدت عادی بهره مند مي
شويد  ،بلكه درصورت حفظ حداقل مانده الزم براي تخصيص اوراق به
مدت  1ماه كامل منتهي به پانزدهم ماه از اوراق گواهيحق تقدم استفاده
از تسهيالت مسكن نيز بهره مند مي شويد.
شایان ذکر است ،حداقل مبلغ جهت افتتاح و تعلق سود علی الحساب
سرفصل های  8727و  8728معادل 000ر 500ریال و حداقل مبلغ براي
تخصیص اوراق به حساب مبلغ  100میلیون ريال و حداقل مبلغ به
منظورتخصیص ماهانه یک سهم اوراق با درصد تخصیص  33درصد به
حساب مبلغ  182میلیون ريال می باشد.
حساب سپرده سرمایه گذاري ممتاز بدون تخصیص
سود  -اشخاص حقیقی عادی
مطابق شرایط این حساب که به نام «حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز
بدون تخصیص سود  -اشخاص حقیقی عادی  -کد  » 8732می باشد،
به سپرده مذکور سودی تعلق نگرفته و نحوه تخصیص اوراق گواهی
حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن ،تابع شرایط حساب سپرده سرمایه
گذاری ممتاز اشخاص حقیقی عادی (سرفصل  )8726می باشد .لیکن
اعتبار شعب و اولویت بندی این حساب ها جدا از حساب های سرفصل
 8726با درصد تخصیص باالتر صورت می پذیرد.
حداقل موجودی برای افتتاح این حساب 500هزار ريال می باشد .
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