
1

آدرس: تهران -  بزرگراه جالل آل احمد – نبش پاتریس لومومبا – شماره ٢٤٧ – صندوق پستی : ٦٣٩٥ – ١٤١٥٥ کد پستی : ١٤٤٥٩٩٤٣١٦ تلفن مرکز ارتباط سبز : ٨١٣٠١

ECE: bank-keshavarzi@agri-bank.com  -۸۴۸۹۶۰۰۱ : تلفن تماس :  ٨٤٨٩١– نمابردیجیتال –    info@agri-bank.com: پست الکترونیکی

١٤٠٠/٠٩/٢٨

دارد
٠٠٣/٤٠٢/٤٨٦٣

اولویت : عادی

تولید؛ پشتیبانی ها،مانع زدایی ها

ساعت صدور :  ١٢:١٢

# به مددالهی_کرونا را_شکست_می دهیم

مدیریت شعب بانک در استان

موضوع: تامین سرمایه در گردش مورد نیاز دامداران در قالب "تسهیالت دامدار کارت"

با سالم و احترام؛ نظر به هماهنگی های به عمل آمده با وزارت جهاد کشاورزی مقرر شده است تا بخشی 

از هزینه های مورد نیاز دامداران برای خرید نهاده های دامی در قالب تسهیالت "دامدار کارت" با شرایط زیر 

توسط بانک تامین شود:

تعاریف: -۱

وزارت : وزارت جهاد کشاورزی

دامدار کارت: کارت تسهیالتی است که صرفا امکان خرید نهاده های دامی از کارخانجات خوراک 

دام، تعاونی های شهرستانی، شرکت پشتیبانی امور دام و مراکز فروش نهاده های دامی تعیین شده 

را دارد.

گردش کار: -٢

١-٢- معرفی متقاضیان از سامانه سیتا توسط سازمان جهاد کشاورزی استان ها

٢-٢- مراجعه متقاضیان به شعب بانک و تشکیل پرونده و طی فرآیندهای اعتباری در شعبه 

٣-٢- بررسی و تصویب تسهیالت سرمایه در گردش به منظور خرید نهاده های دامی مورد نیاز 

دامداران 

٤-٢- انعقاد قرارداد با مشتریان و ضامنین در قالب عقد فروش اقساطی با نرخ سود ١١ درصد

٥-٢- افتتاح حساب دامدار کارت (کد محصول ٠١٣٤ ) برای مشتریان و صدور کارت بر روی حساب 

یاد شده

٧-٢- واریز مبلغ تسهیالت به حساب دامدار کارت

مقررات حاکم -٣

١-٣- مساعدت در اخذ تضامین از مشتریان مورد تاکید است.

٢-٣- سقف مبلغ تسهیالت موضوع دستورالعمل حاضر ٥٠٠ میلیون ریال است.

٣-٣- دامدار کارت در مبالغ ١٠٠، ٢٠٠ و ٥٠٠ میلیون ریالی متناسب با ظرفیت فعالیت متقاضی و 

معرفی سازمان جهاد کشاورزی قابل تصویب و صدور است. 
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٤-٣-تامین مابه التفاوت سرمایه در گردش مورد نیاز محصوالت تولیدی دامداران با کسر مبلغ 

تسهیالت دامدار کارت و با لحاظ هزینه واحد (Unit Cost) محصول مرتبط و سایر مقررات جاری 

بانک مجاز است. 

٥-٣- مدت زمان بازپرداخت تسهیالت حداکثر یکسال تعیین می شود.

٦-٣- استفاده از تسهیالت صرفا در پایانه های فروش (POS) کارگزاران کارخانجات خوراک دام، 

تعاونی های شهرستانی، شرکت پشتیبانی امور دام و مراکز فروش نهاده های دامی که توسط وزارت 

جهادکشاورزی اعالم می شود، مجاز است.

٧-٣- درصورت درخواست مشتری، امکان بازپرداخت زودتر از سررسید تسهیالت وجود دارد.

٨-٣- نرخ سود پس از سررسید تسهیالت ١٨ درصد می باشد.

٩-٣- حداکثر مدت بررسی درخواست تسهیالت دامدار کارت پس از تکمیل پرونده توسط مشتری، 

در بانک ٧ روز کاری تعیین می شود.

١٠-٣- شعب مجاز به جابجایی وجوه واریزی تسهیالت از حساب دامدار کارت به سایر حساب های 

مشتریان نمی باشند. 

١١-٣- مشتریان دارای بدهی سررسیده، چک برگشتی و پرونده های اجرایی مشمول دریافت 

تسهیالت دامدار کارت نمی شوند.

١٢-٣ : ضامنین تسهیالت بایستی فاقد بدهی سررسیده و چک برگشتی نزد سیستم بانکی باشند.

خواهشمند است دستور فرمایید، دستورالعمل حاضر به شعب ابالغ و بر حسن اجرای کار نظارت کافی به 

عمل آید. توزیع استانی مرحله اول اعتبار به پیوست ارسال و چگونگی ثبت در سامانه های اعتباری متعاقبا اعالم 

خواهد شد.  

اداره کل اعتبارات و طرحهای سرمایه گذاری


