همکار گرانقدر و پیشکسوت عرصه تعلیم و تربیت

با سالم و ادب و احترام
ّ
رد دافع از حق و حقوق حقه سروران مکرم ،طی مدت  02ماه تالش و افری رب ام کان تدا وم عضویت زعزیان مصروف داشته ،و با لطف خدا وند رد اواخر دی ماه
 49با هب ثمر نشستن پیگیری اه موفق هب اجرایی شدن «طرح استمرار عضویت» بشرح ذیل گردیدیم .با عنایت هب انجام این مهم خواهشمند است با دقت موضوع
مورد ربرسی قرار گیرد و نسبت هب بهره مندی خویش از مزایای این طرح اقدا م عاجل مبذول دارید .چرا هک رد حال حاضر پیشکسواتن طع عضویت یافته سالیان و یا
ً
ماه اهی گذشته اقنوان ام کان ربگشت هب عضویت رد صندوق ذخیره فرهنگیان را ندا رند.
دریافت وام معادل کل سهم الشرکه (بدون درصد مانده حساب و  )...با کارمزد  2درصد با اقساط  63ماهه
بدون ضامن هنگام تقاضای استمرار عضویت
استفاده از کل مبلغ سهم الشرکه از ابتدای عضویت در قالب وام مذکور
تصمیم گیری و باقیماندن به استمرار عضویت کامالً اختیاری می باشد.
بهره مندی از مزایای روزشمار مانده حساب و مبالغ واریزی به بانک سرمایه برای عضو (صاحب حساب)
بازگشت منافع حاصل از گردش حساب های فرهنگیان عضو در بانک سرمایه
امکان انسداد حساب در صورت عدم تمایل به استمرار عضویت پس از دریافت سهم الشرکه و سود آن
شارژ تک کارت بانک سرمایه به میزان سهم الشرکه عضو پس از دریافت کارت توسط وی به لحاظ
افزایش ضریب امنیتی.
تفاوتی بین حساب افتتاح شده در بانک سرمایه از نظر مالکیت و حقوق صاحبان حساب با دیگر بانک ها
وجود ندارد.
ماندن در عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان به صورت کامالً اختیاری می باشد.
بهره مندی افراد باقیمانده در «عضویت موسسه پس از بازنشستگی» از کلیه مزایای شاغلین عضو
حداقل دوره زمانی استمرار عضویت  5سال می باشد (دوره زمانی بازپرداخت وام و )...
استمرار عضویت پس از  5سال اول به صورت کامالً اختیاری امکان پذیر می باشد.

منافع حاصله مطلوب برای  044فرهنگی بازنشسته که پس از این طرح در عضویت موسسه ماندند( .آمار
مقایسه ای در سایت موسسه موجود می باشد).
طرح استمرار عضویت در کل مدت فعالیت موسسه بی سابقه بوده و بازنشستگان مهر  40به بعد مشمول آن
خواهند بود.
در استمرار عضویت نیاز به باقی ماندن وجه یا درصدی از مبلغ واریز شده (سهم الشرکه) در حساب عضو
نمی باشد.
مبالغ واریزی به حساب مذکور در مالکیت و مدیریت صاحب حساب می باشد.
تاخیر  2ماهه در پرداخت سهم الشرکه که صرفاً به دلیل بستن لیست ها و افتتاح حساب ها و تولید و ارسال
و دریافت تک کارت بانک سرمایه می باشد.
مسووالن محترم تعاون ادارات آموزش و پرورش و نمایندگان صندوق ذخیره فرهنگیان در استان ها
پاسخگوی تمام سوواالت همکاران می باشند.
در صورت قطع عضویت حتی برای یک روز ،از مزایای استمرار محروم و از نظر سیستم ،امکان برگشت به
عضویت وجود ندارد.
خدمات لیزینگ خودرو ،کاالی اساسی ،لوازم منزل و مسکن در آینده و استمرار عضویت یافتگان فراهم
خواهد بود.

رد ره صورت موفقیت روز افزون تمامی زعزیان پیشکسوت و شاغل را رداتخاذ تصمیم منتهی هب بهره مندی حدا کثری از مزایای حاصله رب دسترنج خویش را از
خدا وند منان مسئلت داریم.

موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان

