تعریف :کارت اعتباری کارتی است در قالب عقد مرابحه که دارندگان آن می توانند از طریق پایانه های فروش ()P.O.S
بصورت یکجا یا تدریجی نسبت به خرید کاال و خدمات مورد نیاز تا سقف اعتبار تعیین شده اقدام و طی مهلت مقرر ،تسهیالت
ایجاد شده را بصورت دفعتا ً واحده (نسیه دفعی ) و یا اقساط متوالی (نسیه اقساطی) به بانک پرداخت نمایند .اعتبار در
این کارت ها گردشی بوده و پس از تسویه یا بازپرداخت اقساط تسهیالت  ،اعتبار کارت به میزان اصل تسهیالت پرداختی ،
تجدید (شارژ) می گردد.
کارتهای اعتباری ،دارای شماره کارت شناسه منحصر بفرد مرکز کنترل و نظارت اعتبارات بانک مرکزی (کد مکنا) ،نام و
نام خانوادگی و تاریخ اعتبار یکساله و رمز  CVV2میباشند و دریافت وجه نقد از دستگاه های خودپرداز ()ATM
یا پایانههای نصب شده در شعب ( )pinpadبوسیله کارتهای اعتباری ،میسر نمیباشد.
تذکر :بانک نمیتواندهر یک از انواع کارت اعتباری را برای متقاضیانی که دارای چک برگشتی و بدهی
معوق هستند ،صادر نماید.
تذکر :شعب ،مجاز به صدور و اعطای بیش از یک کارت اعتباری به هر یک از مشتریان خود نمیباشند.
ویژگی های کارت اعتباری مرابحه:
جامعه هدف :تمامی متقاضیان
کارت اعتباری مرابحه در دو نوع کوتاه مدت و بلند مدت اقساطی ارائه می گردد.
مدت اعتبار  :مدت اعتبار کارت های مرابحه که توسط بانک تعیین گردیده یک ساله می باشد و مشتریان می توانند در
صورت وجود اعتبار در طول مدت یک سال به دفعات از اعتبار خود استفاده نمایند.
میزان اعتبار :اعتبار کارت های یادشده حداقل ده میلیون ریال و حداکثر یکصدمیلیونریال (با ضرایب ده میلیون
ریال) می باشد.
مهلت مقرر پرداخت صورتحساب :مهلت  5روزه تقویمی است که از تاریخ صدور تعیین می شودومشتری باید در مهلت
مذکور درخصوص تایید وپرداخت مبلغ صورتحساب اقدام نماید.
مدت بازپرداخت صورتحساب:سررسید پرداخت صورت حساب کارت مرابحه کوتاه مدت حداکثر  5روز پس از صدور
صورتحساب ( مهلت مقرر) و برای کارت اعتباری بلند مدت حداکثر در اقساط متوالی  22ماهه به شرح ذیل می باشد:
ردیف

مبلغ اعتبار تخصیصی (به ریال)

حداکثراقساط بازپرداخت تسهیالت
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1101110111

 6قسط
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2101110111

 12قسط

3

3101110111

 11قسط
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 2101110111الی 11101110111

 22قسط

نرخ سود و نحوه محاسبه:سود تسهیالت اعطایی کارت یاد شده بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (عقد مبادله ای
مرابحه) تعیین و از زمان خریدکاال یا خدمات محاسبه می گردد.
کارمزد :آبونمان کارت اعتباری مرابحه  %1اعتبار تخصیصی می باشد که در اولین صورت حساب صادره ،از مشتریان اخذ می
گردد .کارت های یاد شده فاقد کارمزد صدور و کارمزد اعتبارسنجی می باشد.

