توضیح : 1
چنانچه دارنده این حســاب بخواهد از پایان ســال پنجم تا پانزدهم
از ســقف اين تسهیالت استفاده نماید باید ســپرده گذاری خود را با
مبالغی بیشتر آغاز کند.
ضرایب واريزي الزم برای اســتفاده از سقف تســهیالت در پایان
ســال پنجم برای افتتاح کنندگان حساب در سال  96عبارت است از:
 7/17برابر مبلغ واريزي ماهانه تعيين شــده در جدول (برای تهران)،
 6/81برابر مبلغ واریزی ماهانه تعيين شده در جدول (براي شهرهاي
بزرگ) و  6/46برابر مبلغ واريزي ماهانه تعيين شــده در جدول (براي
ساير شهرها)
توضيح : 2
چنانچه متوســط مانده حســاب پس انداز مســکن جوانان در هر
ســال کمتر از حداقل مبلغ تعیین شــده توســط بانک شود ،سقف
تســهيالت قابل پرداخت در مقطع اســتفاده از تســهيالت كاهش
خواهد يافت.
همچنين چنانچه پس از انقضاي مدت زمان پانزده سال ،سپردهگذاري
تداوم يابد و متوسط موجودي حساب درحد حداقل متوسط موجودي
سال پانزدهم ( با فرض انتخاب روش واریز مبلغ به صورت ماهانه ) باقي
بماند و يا از متوســط موجودي ذکر شده بيشتر شود ،سقف تسهيالت
اعطايي براي ســالهاي بعد نسبت به ســقف تسهیالت سال پانزدهم
در هر ســال  4درصد و حداکثر تا  20درصد در ســال بیستم افزایش
خواهد یافت.
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مرکز ارتباط با مشتريان 021-61088 :

براي اطمینان یافتن از رعایت برنامه سپردهگذاری حساب پسانداز
مســکن جوانان و جلوگيري از كاهش سقف تسهيالت قابل پرداخت
به دلیل عدم انطباق با برنامه واریز این حساب ،به دارندگان حساب
توصيه ميشــود کــه واريزيهاي ماهانه به ســپرده در دو ماه آخر
هر سال ســپردهگذاري (در سررســيد ماههاي ذكر شــده با مبدا
افتتاح حســاب يا قبل از سررســيد) را حتما در شعبه افتتاح کننده
انجام داده و راهنمايي الزم براي اســتفاده از ســقف تسهيالت را از
مسووالن شعبه دريافت نمايند.

روابـطعموميبانکمسـکن
خيابان ولیعصر -باالتر از میدان ونک
خیابان عطار -ستاد مرکزی بانک مسکن
صندوق پستي1994763811:
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.
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حساب پس انداز
مسكن جوانان

جدول حداقل مبالغ واريزي ماهانه براي افتتاح كنندگان
حساب در سال 96

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سالپنجم

000ر250

000ر270

000ر290

000ر310

000ر330

سال ششم

سالهفتم

سالهشتم

سال نهم

سال دهم

000ر350

000ر370

000ر390

000ر410

000ر430

سال يازدهم
000ر450

مشتريان گرامي ؛حساب پسانداز مسکن جوانان یکی از انواع حسابهای
ســپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت مي باشد ،كه براي استفاده از مزاياي
آن گذشت پنج سال تمام از تاريخ افتتاح حساب ضروري است.

.
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حساب دیگری به نام « صندوق پسانداز مسكن» در زمان استفاده از
تسهيالت از مزاياي اين حساب برخوردار شوند.
حداکثر مدت بازپرداخت تســهیالت اعطایی براساس مصوبات بانک در
مقطع استفاده از تسهیالت تعیین میشود.
پرداخت تسهیالت حساب پس انداز مسکن جوانان برای احداث ،تکمیل
و خرید واحدهای مسکونی امکان پذیر است.
تسهيالت اعطايي( فروش اقســاطی مسکن ) تا حداکثر به ميزان 80
درصد ارزش واحد مسکوني که توسط ارزياب بانک تعيين خواهد شد ،با
رعايت سقف تسهيالت تعلق يافته قابل پرداخت خواهد بود.
اين حســاب قابل تبدیل به دیگر حساب های صندوق پسانداز مسکن
میباشــد اما تبدیل سایر حسابهای صندوق پسانداز مسکن به حساب
پسانداز مسکن جوانان امکان پذیر نمیباشد.
همچنين درصورت عدم استفاده از امتياز حساب پسانداز مسکن جوانان،
در هنگام فسخ حساب ،ســودي معادل نرخ سود سپردههاي کوتاه مدت
عادي به آن پرداخت ميشود.
انتقال حســاب به بســتگان نزدیک ( پدر ،مادر ،فرزند ،همسر ،خواهر،
برادر ،نوه ،مادر بزرگ و پدر بزرگ) افتتاح کننده اولیه بالمانع میباشد.
انواع حســاب های صندوق پس انداز مســکن ،حســاب پس انداز
مســکن جوانان ،سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت را
مي توان به نام مادر و به نفع فرزند صغیر وی افتتاح نمود.

شرایط استفاده ازتسهیالت حساب پس انداز مسکن جوانان

هر شخصی که به سن  18سال تمام رسیده و یا حکم رشد او از سوی دادگاه
صادر شده باشد می تواند به نام خود یا کسانی که تحت والیت و قيمومت او
باشند حساب پس انداز مسکن جوانان افتتاح نماید.
متقاضیان افتتاح حساب پسانداز مسکن جوانان میتوانند به دلخواه خود يكي
از سه روش ذيل را براي سپردهگذاري انتخاب نمايند:
الف – واريز مبلغ بهصورت ماهانه
ب – واريز مبلغ به صورت ساليانه
ج – واريز مبلغ به صورت يكجا براي كل دوره
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سال دوازدهم سالسيزدهم سالچهاردهم سال پانزدهم
000ر470

000ر490

000ر510

000ر530

.
.

* درصورت تمایل مشــتری به واریز ثابت ماهانه  ،مبلغ واریزی 000ر340
ریال طی  15سال در هر ماه می باشد.
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در صورت رعايت حداقل مبالغ واريزي ماهانه طي پانزده سال  ،تسهيالت
تعلق يافته در پايان سال پانزدهم حدود  900ميليون ريال تعيين ميشود.
برداشت از حساب پسانداز مسكن جوانان در هر مقطعي بالمانع است
اما برداشت از اين حساب بايد به صورتي انجام پذيرد كه متوسط موجودي
حساب از مبلغ تعيين شده توسط بانك در هر سال كمتر نشود.
در ابتداي هر ســال ،سقف تسهیالت و مبلغ واريزي ماهانه افتتاح
كنندگان حســابهاي جديد طی آن ســال توسط بانك  ،پس از اخذ
مجوز از بانك مركزي ج.ا.ا تعيين و ابالغ خواهد شد.
ضرايب برابري در حســاب پسانداز مسكن جوانان به ازاي هر  6ماه
يك برابر و حداكثر تا  2برابر متوسط موجودي در هر سال ميباشد.
دارندگان اين حســابها در صورت تمايل به اســتفاده از تسهيالت
حســاب خود قبل از پنج سال ميتوانند در چارچوب ضوابط و مقررات

.

شرايط استفاده از سقف تسهيالت حساب پس انداز
مسکن جوانان

حداکثر تسهیالت اعطایی باتوجه به تقسیم بندی جغـــرافیایی
( در حال حاضر مناطق  22گانه شــهر تهران ،شــهرهای بزرگ و
سایر شــهرها) برای حســابهای افتتاح شده طی سال  1396در
پایان ســال پانزدهم بــه ترتیب حداكثــر 100ر000، 1ر 1و 900
میلیون ریال و در پایان ســال ششم به ترتیب حداكثر 600 ، 650
و  570میلیون ریال و در پایان سال پنجم به ترتیب حداكثر 600
 570 ،و 540میلیون ریال تعیین شــده است.
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