ماده  :01-6معیارهای دریافت وثایق برای اقالم در معرض ریسک اعتباری
الف -وثایق و تضمینات درجه یک (میزان ریسک پایین و نقدشوندگی باال):
الف -1 -سپرده ریالی و ارزي (کوتاهمدت ،بلندمدت و قرضالحسنه) ،به میزان اصل و سود تسهیالت اعطایی در سررسید.
الف -2 -اوراق مشارکت ملی و سایر اوراق با تضمین دولت ،بانک مرکزي ج.ا.ایران و سایر بانکها با انعکاس مراتب اعطاي
تسهیالت به بانکهاي عامل ،به شرح بند یک ،با در نظر گرفتن مبلغ اسمی اوراق.
الف -3 -گواهی سپرده عام و خاص صادره توسط بانک یا گواهی سپرده بی نام صادره توسط سایر بانکها با انعکاس مراتب
اعطاي تسهیالت به بانکهاي ذیربط ،با ضریب به شرح بند یک همین قسمت.
الف -4 -اوراق مشارکتی که صرفا قابل خرید و فروش از بورس اوراق بهادار میباشند  .در این خصوص الزم است اصل
اوراق نزد بانک نگهداري و وکالت نامه رسمی جهت توثیق سهام به بانک آینده از طرف صاحب سهام جهت هر گونه نقل و
انتقال اعطا گردد.
الف -5 -ضمانتنامه بانکی ریالی ،ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات ایران ،ضمانتنامه بانکی ارزي
الف -6 -سهام (واحدهاي) سرمایهگذاري صندوق با درآمد ثابت و درآمد مشترك ،به تشخیص شرکتهاي تأمین سرمایه و
شرکت کارگزاري بانک آ ینده ،مشروط به این که ضریب اعالمی ،اصل و سود تسهیالت تا سررسید را پوشش دهد.
الف -7 -اوراق بهادار با درآمد ثابت پذیرفته شده در فرابورس ایران (شامل اوراق مشارکت ،گواهی سپرده بانکی ،اوراق
اجاره ،اوراق مرابحه ،اوراق سفارش ساخت و اسناد خزانه اسالمی) به تشخیص اداره اعتبارات خرد /اداره اعتبارات
ب -وثایق و تضمینات درجه دو (میزان ریسک متوسط و نقدشوندگی متوسط):
ب -1 -اموال غیرمنقول.
ب -1-1 -ساختمان و امالك مسکونی شش دانگ ،ارزنده ،سهل البیع و بالمعارض واقع در محدوده شهري شهرداريها و
داراي پایان کار معتبر
ب -2 -اوراق سهام شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (قابل معامله در تابلوي اصلی تاالر بورس) بر مبناي
ارزش روز تابلو ،به تشخیص مشترك شرکت کارگزاري بانک آینده و حوزه اعتبارات بانک
ج -وثایق و تضمینات درجه سه (میزان ریسک باال و نقدشوندگی پایین):

ج -1 -سفته با امضاي ضامنین معتبر و مورد قبول بانک
ج -2 -کاالهاي زیرکلید و قبوض انبارهاي عمومی با تشخیص بانک (در صورت بیمه شدن کاالها به نفع بانک توسط
مشتري پرداخت کلیه هزینههاي مرتبط از جمله مالیات توسط مشتري)
ج -3 -وسایط نقلیه و انواع شناورها ،کشتی و هواپیما و کالً اموال منقولی که به ثبت رسیده و قابل ارتهان باشد (در صورت
بیمه شدن تا استهالك کامل دین)
ج -4 -سهام شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (قابل معامله درفرا بورس) بر مبناي ارزش روز تابلو به تشخیص
مشترك شرکت کارگزاري بانک آینده ،شرکت سرمایه گذاري آینده و حوزه اعتبارات بانک
ج -5 -قراردادهاي الزم االجرا ،متضمن تعهد مدیون با ضمانت شخص ثالث یا اشخاص ثالث .الزم است یک یا ترکیبی از
سایر وثایق و تضمینات همراه قرارداد تنظیمی از مشتري اخذ گردد و قراردادها بدون قلم خوردگی ،الك گرفتگی به نحو
صحیح با امضاي تمامی صفحات توسط طرفین (بانک ،مشتري ،ضامنین) تکمیل و تنظیم گردد.
ج -6 -اراضی استیجاري و واگذاري موضوع مادههاي  31و  32آئین نامه اصالحی الیحه قانونی نحوه واگذاري اراضی (منابع
طبیعی) مصوب شوراي انقالب اسالمی

