راهنمای صندوق ضمانت سزمایهگذاری تعاون
غٌذٍق ضواًت سشهایِگزاسی تؼاٍى ،تشاساس هػَتِ ّ 10/12/1388یات هحتشم ٍصیشاى ٍ اتالؿیِ ضواسُ  47302هَسخ
 01/03/1390تاًه هشوضی تِ هٌظَس اجشای ػذالت اجتواػی  ،تاهیي استمالل التػادی جاهؼِ ٍ حوایت اص سشهایِ گزاسیّای
هَلذ ٍ اضتـال صا ،تِ خػَظ حوایت اص جَاًاى ٍ فاسؽ التحػیالى داًطگاّی تِ ػٌَاى یىی اص هَسسات ٍاتستِ تِ ٍصاست تؼاٍى ،واس
ٍ سفاُ اجتواػی تطىیل گشدیذُ ٍ هطـَل فؼالیت هی تاضذ.
انواع ضمانتنامه صادزه توسط صندوق ضمانت سسمایهگرازی تعاون به شسح ذیل است:
ضواًتًاهِ استشداد پیص پشداخت

 6ضواًتًاهِ اػتثاسی

1

ضواًتًاهِ استشداد ٍجِ الضواى

 7ضواًتًاهِ تؼْذ پشداخت

2

ضواًتًاهِ گوشگی

 8ضواًتًاهِ ضشوت دس هٌالػِ /هضایذُ

3

ضواًتًاهِ هتفشلِ

 9ضواًتًاهِ حسي اجشای تؼْذات

4

ضواًتًاهِ حسي اًجام واس

5

ضمانتنامه اعتبازی :
تؼْذی است وِ غٌذٍق تِ ًفغ تاًه ّا یا هَسسات اػتثاسی جْت تضویي تخطی اص اغل ٍ سَد تسْیالت اػطایی تِ ػْذُ هی
گیشد.
ضمانتنامه تعهد پسداخت :
تِ هَجة ایي ضواًت ًاهِ غٌذٍق پشداخت دیَى یه هتماضی ًاضی اص اًجام هؼاهلِ یا واسی هطخع سا (تضویي لشاسداد فشٍش،
لشاسدادّای اجاسُ ،لشاسدادّای ساخت ،تسْیالت یا ّش تؼْذ هالی دیگشی) دس سشسسیذ هؼیي تؼْذ هیًوایذ.
بانکها و موسسات مالی و اعتبازی طسف قسازداد:

تاًه ایشاى صهیي

7

تاًه تَسؼِ تؼاٍى

1

تاًه التػاد ًَیي

8

تاًه وطاٍسصی

2

غٌذٍق هْش اهام سضا (ع)

9

تاًه سپِ

3

هَسسِ هالی اػتثاسی ػسىشیِ

 10تاًه سفاُ

4

ساصهاى ًظام هٌْذسی وطاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی استاى تْشاى

 11تاًه هلت

5

اتحادیِ هشوضی ضشوتّای تؼاًٍی تَلیذ سٍستایی وطَس

 12تاًه تجاست

6

تاًه ّا ٍ هَسسات هالی اػتثاسی دیگش دس غَست دسخَاست ٍ پزیشش ضواًتًاهِ غٌذٍق ضواًت سشهایِگزاسی تؼاٍى ،ری
ًفؼاى ضواًتًاهِ اػتثاسی خَاٌّذ تَد .

غٌذٍق ًسثت تِ پزیشش دسخَاست غذٍس اًَاع ضواًتًاهِ غشفاً تشای ضشوتّای تؼاًٍی ٍ اتحادیِ ضشوتّای تؼاًٍی الذام هی
ًوایذ.
دس ولیِ ضواًتٌاهِّای غادسُ (تِ استثٌاء ضواًت ًاهِّای اػتثاسی) ریٌفغ ضواًتًاهِ هی تایست تٌْا یىی اص ساصهاىّای دٍلتی،
ًْادّای دٍلتی ٍ ػوَهی ،ضشوتّای دٍلتی وِ تیص اص  50دسغذ اص سْام آًْا هتؼلك تِ دٍلت است ٍ ضشوتّای پزیشفتِ ضذُ دس
تَسس ٍ فشاتَسس تاضذ  .پزیشش غٌذٍقّای حوایت تخص وطاٍسصی ٍ اتحادیِّای سشاسشی تِ ػٌَاى ریٌفغ ،غشفاً دس غَست
اًؼماد تفاّنًاهِ چٌذ جاًثِ ٍ هطاتك هفاد آى اهىاىپزیش هی تاضذ .
مدازک موزد نياش بسای تشکيل پسونده ضمانتنامه:
مدازک عمومی جْت تطىیل پشًٍذُ تِ ضشح ریل هی تاضذ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

دسخَاست غذٍس ضواًتًاهِ تَسط هتماضی تِ اًضوام غَستجلسِ ّیات هذیشُ ضشوت هثٌی تش هَافمت تا اخز
ضواًتًاهِ
اػالم وتثی ریٌفغ هثٌی تش لثَل ضواًتًاهِّای غادسُ اص طشف غٌذٍق(دس غَستی وِ اص تاًهّای طشف تَافك ًثاضذ).
تػَیش هذاسن َّیتی ضشوت تؼاًٍی ٍ هذیشاى آى(اساسٌاهِ ،سٍصًاهِ سسوی ،واست هلی هذیشاى).
آخشیي تشاصًاهِ غَستحساب سَد ٍ صیاى ضشوت
اسائِ آخشیي غَستحساب ضشوت ًضد تاًهّا ٍ ٍضؼیت تؼْذات احتوالی ٍ چهّای تشگطتی احتوالی ضشوت تؼاًٍی ٍ
هذیشاى تِ تاًهّا ٍ هَسسات اػتثاسی
تػَیش سٌذ هالىیت یا اجاسُ ًاهِ هؼتثش هحل اجشای طشح ٍ یا هحل فؼالیت تِ ًام هتماضی
ٍاسیض ًین دس ّضاس هثلؾ ضواًتًاهِ دسخَاستی تِ ػٌَاى ّضیٌِ واسضٌاسی
تىویل فشم پشسطٌاهِ دسخَاست غذٍس ضواًتًاهِ

مدازک اختصاصی تطىیل پشًٍذُ تا تَجِ تِ ًَع ضواًت ًاهِ غادسُ تِ ضشح ریل هی تاضٌذ:
 .1دس خػَظ ضواًتًاهِ اػتثاسی اسائِ تػَیشی اص پشًٍذُ ًضد تاًه وِ ضاهل هػَتِ ٍ طشح تَجیْی هی تاضذ
 .2اسائِ هذاسن هثتٌی تش تَاًایی ضشوت دس اجشای لشاسدادّای هشتَطِ
كازمصد ضمانتنامه:
تؼشفِ واسهضد ضواًتًاهِّای اػتثاسی تشای سال اٍل تِ هیضاى  5/0الی  1دسغذ هثلؾ ضواًتًاهِ ٍ تشای سالّای تؼذ تِ اصای ّش
سال تِ هیضاى  15/0الی  5/0دسغذ هثلؾ ضواًتًاهِ هی تاضذ .واسهضد سایش ضواًتًاهِّا 50دسغذ واسهضد هٌذسج دسآخشیي
تخطٌاهِّای اتالؿی تاًه هشوضی تِ سیستن تاًىی هی تاضذ.
پس اص تشسسی پشًٍذُ ٍ تش اساس اػتثاسسٌجی تِ ػول آهذُ تضویٌات الصم اخز هیگشدد.

