
 

 ( طرح فرهیختگانعلمی هیات اعضای )ویژهکارت اعتباریتسهیالت 

 توضیحات پارامتر ردیف

 میلیون ریال 055حداکثر  مبلغ 1

 درصد 81 نرخ سود 2

 ندارد وثیقه نقد الزامی 3

 درصد به صورت یکجا 8 آبونمان کارت 4

 ریال 555/05 کارمزد صدور کارت 5

 ریال 555/05 سنجیکارمزد اعتبار  6

 روز 560 مهلت اعتبار کارت )دوره تجدید پذیری ( 7

 روز از تاریخ صدور صورتحساب 7 حداکثر مهلت پرداخت صورتحساب 8

 (ماهیانه)ماه  56 حداکثر مهلت باز پرداخت 9

 

 (اعضای هیات علمی)خرید کاال یا تعمیراتتسهیالت 

 توضیحات پارامتر ردیف

 ریال میلیاردحداکثر یک  مبلغ 1

 درصد 81 نرخ سود 2

 درصد اصل و سود تسهیالت 2 وثیقه نقد الزامی 3

 در هزار 50 کارمزد کارشناسی 4

 (ماهیانه)ماه  65 حد اکثر مدت بازپرداخت 5

 ندارد ماه 56تا  پیش دریافت 6

 درصد 85 ماه 65ماه تا  56از 

   بیمه اموال 7

 دارد فاکتور پیش خرید کاال

ه سامان متقاضی )درصورت فراهم شدن امکان واریز به حساب فروشنده/ نحوه پرداخت تسهیالت 8

 ای(، صدور چک در وجه فروشنده یا متقاضی تسهیالت
  



 

  کارت اعتباری)ویژه کارکنان(تسهیالت 

 مبلغ تسهیالت

 ریالبه 

نوع 

 وام

تعداد 

 اقساط

 اقساط نرخ

 ریالبه 

  مسدودی

 ریالبه 

 آبونمان

 ریالبه 

 کارمزد

 ریالبه 

 جمع کل

 ریالبه 

کارت  000/000/100

 اعتباری

56 81 555/825/5 555/205/0 555/555/8 555/055 555/705/6   

000/000/150 " " " 555/055/0 555/155/7 555/055/8 555/055 555/155/9   

000/000/200 " " " 555/205/7 555/055/85 555/555/2 555/055 555/555/85  

000/000/250 " " " 555/505/9 555/555/85 555/055/2 555/055 555/555/86  

000/000/300 " " " 555/105/85 555/755/80 555/555/5 555/055 555/255/89  

000/000/500 

 )سفته(

" " " 555/595/81 555/555/26 555/555/0 555/055 555/055/58  

000/000/500 

 )ملکی(

" " " 555/595/81 555/555/25 555/555/0 555/055 555/055/20  

000/000/000/1 

 )ملکی(

 555/555/7 555/055/68 555/055/20 81 65 مرابحه

 )بیمه(

555/055 555/555/69  

 

 (کارکنان خریدکاال)ویژه تسهیالت

 مبلغ تسهیالت

 ریالبه 

نوع 

 وام

تعداد 

 اقساط

 اقساط نرخ

 ریالبه  

 مسدودی

 ریالبه 

 بیمه

 ریالبه 

 کارمزد

 ریالبه 

 جمع کل

 ریالبه 

 مبلغ فاکتور

 ریالبه 

خرید  000/000/100

 کاال

01 81 555/905/2 555/755/0 555/555/8 555/055 555/255/7 555/555/880  

000/000/200 " " " 555/955/0 555/055/88 555/055/2 555/055 555/055/80 555/555/220  

000/000/300 " " " 555/125/1 555/555/80 555/255/5 555/055 555/555/81 555/555/550  

000/000/400 " " " 555/155/88 555/755/28 555/255/0 555/055 555/055/27 555/555/005  

000/000/500 " " " 555/755/80 555/055/21 555/555/0 555/055 555/555/50 555/555/065  
 

 

 

 


