معیارهای دریافت وثایق برای اقالم در معرض ریسک:
ٍ ثایك ًمدي (اًَاع سپسدُ ّا اػن اش لسض الحسٌِ ،وَتاُ هدت یا تلٌدهدت )تِ هیصاى  %021اصل ٍ سَد
تسْیالت
 اٍزاق هطازوت هٌتطسُ تا تعویي دٍلت یا تاًه هسوصي تِ هیصاى  %021اصل ٍ سَد تسْیالت
 اٍزاق گَاّی سپسدُ ػام یا خاظ هٌتطسُ تَسط تاًىْا تا هجَش تاًه هسوصي تِ هیصاى  %011اصل ٍ سَد
تسْیالت
 ظواًت ًاهِ ّاي صادزُ تَسط تاًىْاي هؼتثس داخلی یا خازجی تِ هیصاى  %011اصل ٍ سَد تسْیالت
 اهالن هسىًَی ٍالغ دز تْساى  ،هساوص استاًْا ٍ ضْس ّاي تصزي تِ هیصاى  %051اصل ٍ سَد تسْیالت
 اهالن هسىًَی ٍالغ دز سایس ضْسّا تا جوؼیت ووتس اش دٍیست ّصاز ًفس تا ًظس وویتِ ػالی اػتثازات
 اهالن ادازي  ،تجازي  ،صٌؼتی  ،وطاٍزشي ٍ  ....تا ًظس ّیات هدیسُ
 سفتِ تِ هیصاى  %051اصل ٍ سَد تسْیالت
 چه تِ هیصاى  %211اصل ٍ سَد تسْیالت
ّوچٌیي ًىات الشم السػایِ تساي ازشیاتی ٍ تسّیي اهَال غیسهٌمَل :
 دز هَزد پریسش اهالن غیس ضْسي ٍ ًیص اهالن غیس هسىًَی الشم است اش ادازُ اػتثازات ،هجَش اخر گسدد.
 ازشیاتی اهالن ،فمط تَسط وازضٌاساى ذیصالح هؼسفی ضدُ اش سَي تاًه هجاش است.
 تساي تسّیي اهالن هؼسفی ضدُ تاتت اػطاي تسْیالت تیص اش یه هیلیازد زیال ،احساش هالىیت هالىیي اش
طسیك استؼالم اش ثثت الصاهی است.
 تَثیك دازائی ّاي ًاهطَْد هاًٌد حك اهتیاش یا سسلفلی تِ ّیچ ػٌَاى هجاش ًوی تاضد.
 تَثیك سپسدُ ّاي هدت داز ًصد تاًه ٍ اٍزاق هطازوت ٍ گَاّی سپسدُ سسهایِ¬گرازي ػام ٍ خاظ صسفاً تا
تفَیط اختیاز تِ تاًه اش سَي هتماظی تساي تسداضت اش ٍجِ سپسدُ ٍ ًگْدازي ٍ تصسف اٍزاق هطازوت ٍ
گَاّی سپسدُ سسهایِ گرازي ػام ٍ خاظ اهىاى پریس خَاّد تَد.
 الشم است هتي تفَیط اختیاز تا ّواٌّگی هدیسیت اهَز حمَلی ٍ لسادادّا تٌظین گسدد.
 چٌاًچِ دز طَل هدت لسازداد ،سپسدُ هَزد ٍثیمِ سسزسید گسدد ضؼثِ تٌْا شهاًی هجاش خَاّد تَد ًسثت تِ
تودید هدت سپسدُ الدام ًواید وِ هجَش الشم لثالً اش هستْي اخر ضدُ تاضد.

 اخر ٍثایك هعاػف تال اضىال هی تاضدّ ،س چٌد وِ تاًه لاًًَاً هی تَاًد هؼادل طلة خَد ػلیِ یىی اش
ٍثایك الاهِ دػَي ًواید.
 شهیي ّاي تایس داخل ٍ خازج هحدٍدٍُ ،لَ ایٌىِ هحصَز تاضٌد ،تِ ػٌَاى ٍثیمِ پریسفتِ ًطدُ ٍ لاتل هؼاهلِ
ًیست.
 زّیٌِ غیس هٌمَل هی تاید تِ هثلغ ازشیاتی ٍ تِ ّصیٌِ هطتسي دز تساتس آتص سَشي ،شلصلِ ،سیل ،صاػمِ،
اًفجاز ،خساتی ًاضی اش تسویدگی لَلِ اي آب ٍ فاظالب ٍ زّیٌِ هٌمَل ٍ اهَال هَظَع تسْیالت ػالٍُ تس
هَازد فَق دز هماتل سسلت ًیص تِ ًفغ تاًه تیوِ ضًَد.
تس حسة هَزد ،واالي هَظَع هؼاهالت هی تاید تِ هیصاى هاًدُ تدّی هطتسي ٍ تِ ّصیٌِ هطتسي تِ ًفغ تاًه تیوِ
ضًَد.

