شماره97/3126 :
تاریخ 97/11/06 :

با سالم و احترام
با استعانت از درگاه خداوند متعال و در راستای ارتقاءسطح خدمت رسانی و تنوع بخشی محصوالت ارائه شده ،
بدینوسیله به پیوست بخشنامه مرحله اول توزیع لوازم خانگی در سراسر کشور و سهمیه های مربوطه پس از اجرای
آزمایشی طرح در  5استان منتخب و رفع مشکالت منعکس شده از ادارات کل مربوطه ،ارسال می شود  .لطفا دستور
فرمایید به نحو مقتضی و شایسته اطالع رسانی شود تا همکاران محترم عضو صندوق ذخيره فرهنگيان بتوانند با رعایت
دقیق شرایط و ضوابط زیر از تسهیالت ویژه لوازم خانگی استفاده نمایند .
شايسته است با توجه به برنامه ريزيهای بعمل آمده ترتيبی اتخاذ گردد که ضمن رعايت دستورالعملهای قبلی نسبت
به تکميل اسناد  ،واريز پيش پرداخت و ارائه پرونده متقاضيان حداکثر تا تاريخ  97/11/24به واحد بازرگانی اقدام
ٌ
ضمنا  ،جهت کسر اقساط وام مذکور کد  695در نظر گرفته شده است .
فرمايند .

شرایط ثبت نام لوازم خانگی :
 -1فرهنگیان عزیز قبل از هر اقدامی با مراجعه به سایت شرکت از اقالم لوازم خانگی و قیمتهای مربوطه اطالع
حاصل نموده و از ادارت کل(اداره تعاون و رفاه)کد ویژه ثبت نام رادریافت نمایند
 -2وام مربوطه متناسب با کاالهای مورد نظر و حداکثر تا سقف  200.000.000ریال (بیست میلیون ناموت) به
صورت خودکار از طریق سیستم لیزینگ منظور خواهد شد.
 -3کارمزد تسهیالت اعطائی  %15با اقساط  36ماهه می باشد .
 -4با توجه به محدودیت در مدل و رنگ لوازم خانگی بالطبع سیستم به طور خودکار اولویت انتخاب و تخصیص
را مطابق با زمان ثبت نام و نهایی کردن آن توسط خریدار قرار می دهد ( .بدیهی است انتخاب و خرید زودتر
دارای اولویت تخصیص کاال می باشد)
 -5حداکثر میزان پیش پرداخت همکاران حدود ( 5پنج) درصد (میزان تسهیالت حدود  95درصد قیمت کاال و تا
سقف  200میلیون ریال) مبلغ کل خرید می باشد.
تبصره  :سقف خرید برای همکاران وجود ندارد ولی حداکثر وام متعلقه برابر بند  2خواهد بود .بدیهی است
همکارانی که بیش از مبلغ مندرج در بند مذکور خرید نمایند مابه التفاوت مربوطه را می بایست به صورت آن
الین پرداخت نمایند.

تعهدات خریـدار و سایر شروط
خریدار مکلف است درصورت عدم کسر اقساط از حقوق وی موضوع را سريعا به حسابداری محل
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خدمت خود اعالم نمايد.
 -2خریدار در انتخاب مدل و رنگ باید دقت الزم را داشته باشد چون بعد از قطعی شدن نمیتواند مدل یا
رنگ را تغییر دهد .
 -3کليه مسئوليت ناشی از مغايرت اطالعات ( آدر س منزل و تلفن با کد ) در فرمهای ارائه شده به
عهده متقاضی می باشد
.
 -4هزينه حمل از محل نمايندگی شرکت در شهرستان مورد نظر تا درب منزل آدرس اول خریدار رایگان
می باشد .
 -5کاالهای تحويلی دارای گارانتی بوده و وجهی بعنوان هزينه نصب دریافت نخواهد شد( .هزینه ایاب
و ذهاب نصاب به عهده خریدار می باشد)
 -6کاالهای تحويلی بايد سالم تحويل گردد و خریدار هنگام تحویل می بایست دقت نماید تا کاالی
معیوب تحویل نشود و مسئولیت این امر با خریدار می باشد.
 -7خریدار پس از قطعی نمودن خریدها با توجه به اختصاص سهمیه حق انصراف را نخواهد داشت.
 -8زمان تحويل  30روز پس از تسليم مدارک کامل به شرکت ليزينگ و رفاه فرهنگيان می باشد.
 -9همکاران محترم شاغل و بازنشسته که عضو صندوق ذخیره فرهنگیان می باشند و تا کنون از تسهیالت
لیزینگ استفاده نموده اند در صورتیکه شرایط پرداخت اقساط را داشته باشند همزمان می توانند از
تسهیالت خرید لوازم خانگی استفاده نمایند.
 -10همکاران محترمی که از تسهیالت لوازم خانگی استفاده می نمایند در صورتیکه شرایط پرداخت اقساط
را داشته باشند محدودیتی برای استفاده از تسهیالت خودرو در آینده نخواهند داشت .
 -11ضامن استفاده کنندگان بندهای  9و  10نمی ت واند یک نفر باشد و برای هر بند یک ضامن از همکاران
فرهنگی نیاز می باشد .
 -12کاالهای مذکور با  % 6درصد تخفیف ارائه می شود .

شرايط تحويل:
 -1حداکثر زمان ثبت نام قطعی در سامانه  97/11/00و حداکثر مدت ارسال مدارك متقاضيان واجد
شرايط عضو صندوق ذخيره فرهنگيان از استانها حـداكثـر تـا تـاریخ  97/11/00ميباشد که به
هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد .

 -2هر یک از متقاضیان می بایست مبلغ پیش پرداخت را از طریق درگاه اینترنتی به حساب شرکت
لیزینگ و رفاه فرهنگیان واریز و ثبت نام خود را تکمیل و از واریز فیش بانکی خودداری نمایند.
 -3تكميل و ارائه فرمهای ارسالي جديد (فرمهاي شماره  )1،3،4از هر فرم يك نسخه با مهر و امضاء و اثر

انگشت خریدار و ضامن و فرم شماره  2مربوط به اداره کل می باشد .
 -4ارائه تصوير شناسنامه و كارت ملي برابر اصل شده در آموزش و پرورش  ،آخرين فيش حقوقي و حکم
کارگزینی خريدار و ضامن
 -5عدم تكميل و ارسال ناقص مدارك مذكور به اين شركت به منزله عدم تكميل پرونده متقاضي بوده و
هيچگونه مسئوليتي در تحويل یا تاخیر در تحویل به موقع كاال بر عهده اين شركت نمي باشد.

