
قابل توجه مشتریانی که حقوق خود را از بانک ملت دریافت می نمایند
تسهیالت خرد برای حقوق بگیران از طریق سامانه فرابانک ملت

در اجرای منویات ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران و ابالغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تسهیل پرداخت تسهیالت خرد 

به حقوق بگیران بخش های دولتی، عمومی و خصوصی، دریافت تسهیالت با شرایط ذیل ازطریق سامانه فرابانک ملت فراهم شده است:

شـما مـی توانیـد بـا مراجعـه بـه سـامانه بانکـداری اینترنتـی بانـک ملـت از طریـق وب سـایت بانـک ملـت بـه آدرس

www.bankmellat.ir  و ورود به بخش تسهیالت فرابانک، نسبت به انتخاب و ثبت درخواست تسهیالت اقدام نمایید.

برای دریافت رمز عبور سامانه بانکداری اینترنتی به یکی از شعب بانک ملت مراجعه نمایید.

مرکز ارتباط ملت: تهران 1556 - شهرستان 82488 - 021 )کلید 4(

تسهیالت خرد بدون ضامن ویژه حقوق بگیران بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی

سایر شرایطمستندات مورد نیازنیاز به ضامنسقف مبلغ تسهیالترتبه اعتباری متقاضی

A-B-C
یک میلیارد

ریال
ندارد

 فیش حقوقی ماه اخیر

 حکم کارگزینی

 گواهی کسر از حقوق منطبق با نمونه بانک

 قرارداد الزم االجرا

 احراز توان بازپرداخت تسهیالت

تسهیالت خرد بدون ضامن ویژه حقوق بگیران بخش خصوصی برای افرادی که از طریق شرکت متبوع معرفی می شوند )گروهی(

رتبه اعتباری 

متقاضی

سقف مبلغ

تسهیالت
سایر شرایطمستندات مورد نیازنیاز به ضامن

A-B-C
یک میلیارد

ریال
ندارد

 فیش حقوقی ماه اخیر

 گزارش سوابق و ریز دستمزد سازمان تامین اجتماعی

 گواهی کسر از حقوق منطبق با نمونه بانک

 قرارداد الزم االجرا

 احراز توان بازپرداخت تسهیالت

 امکان ثبت این نوع تسهیالت برای حقوق بگیران شرکت های 

معتبر بخش خصوصی پس از ارسال لیست تایید شده اسامی 

ایشان توسط شرکت متبوع به بانک میسر می باشد.

تسهیالت خرد ویژه حقوق بگیران بخش خصوصی که به صورت انفرادی از طریق سامانه فرابانک درخواست تسهیالت می نمایند

رتبه اعتباری 

متقاضی

سقف مبلغ

تسهیالت
سایر شرایطمستندات مورد نیازنیاز به ضامن
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پانصد میلیون
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 فیش حقوقی ماه اخیر

 گزارش سوابق و ریز دستمزد سازمان تامین اجتماعی

 گواهی کسر از حقوق منطبق با نمونه بانک

 قرارداد الزم االجرا

 احراز توان بازپرداخت تسهیالت
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یک نفر ضامنریال
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یک میلیارد

ریال

بـرای اطالعات بیشتر 
اینجا را اسکن کنید.


