
 

P
ag

e
1

 

 96پاییز -دستورالعمل آسان خرید بانک تجارت

 آسان خرید چیست ؟

 خریداران و کنندگان عرضه برای را خود شرایطی برند و اعتبار از استفاده با بانک آن در که است ای شبکه خرید آسان

 . نمایند مبادله اقساطی بصورت را خود و خدمات کاال تا نموده فراهم

 . اعتبار تعهدیستیک بلکه آسان خرید اعتبار پولی نیست 

 

 : دالیل ایجاد شبکه آسان خرید

 خدمات و کاال اقساطی فروش و خرید به بازار نیاز  -1

 اقساط بازپرداخت تضمین به فروشندگان نیاز -2

  

 ارکان شبکه آسان خرید :
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 مشخصات آسان خرید:

 

 مزایای آسان خرید برای خریداران :

 خرید قدرت افزایش  •

 اقساط تعداد با متناسب وثائق نوع براساس خرید مبلغ سالیانه کارمزد % 5 تا  % 3  •

  توافقی بصورت خدمات و کاال مبلغ ، ) ماه 60 الی 3 ( اقساط تعیین  •

 ماه مربوط به کاالهای بادوام مانند خودرو می باشد. 12توضیح اینکه اقساط بیش از     

 اقساط ختپردا با مستمر بصورت اعتبار بازگشت قابلیت  •

 کارت یکساله اعتبار ازاتمام پس تمدید قابلیت  •

 خدمات و کاال متنوع سبد از برخورداری  •

 )گذاران سپرده( سپرده سود از مندی بهره  •

 مزیتهای آسان خرید نسبت به کارت اعتباری :

 اعتباری کارت در بانک طرف از منابع تامین  -

 بانکها اعتباری کارتهای باالی رخن مقابل در پروژه این پایین سود نرخ  -
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 ساس وثایق :ا سقف اعتبارآسان خرید بر

 

 د .باش می ریال میلیارد 2 وثائق ترکیبی فردی سقف

 سقف مجاز هر قسط :

 مجاز سقف عنوان به کارت،مبلغی هردارنده برای ها سازمان اعالم یا و بانک توسط شده انجام سنجی اعتبار براساس

 از قسط هر مبلغ که باشد نحوی به باید اقساط تعیین تعداد و شده خریداری کاالی مبلغ .رددگ می تعیین قسط هر

 .ننماید تجاوز شده تعیین مجاز سقف

 : اعتبارمهلت استفاده از 

 اعتبار تخصیص تاریخ از ماه 12 -

 قابل غیر مذکور مبلغ اعتبار مدت پایان از پس یافته، تخصیص اعتبار از بخشی یا کل از استفاده عدم صورت در -

 .گردد می استفاده

 : مدیریت بازپرداخت اقساط

 طی و پذیرندگان با توافقی صورت به را خود نیاز مورد خدمات و کاال توانند می خرید آسان شبکه خریداران -

 .نمایند خریداری ماه 60تا 3 اقساط
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  عضویت : حق

  نام ثبت زمان در خرید آسان شبکه در عضویت متقاضیان از ریال 200.000 مبلغ اخذ

 گردد . می دریافت تجمیعی بصورت سازمانی مشتریان برای عضویت حق مبلغ  -

 . شد خواهد دریافت خرید اولین از پس گذاران سپرده عضویت حق مبلغ -

  از خریدار : کارمزد

 اضافه قسط هر مبلغ به که باشد می خریدار توسط خرید مبلغ از  )وثیقه نوع اساس بر) % 5 تا % 3 معادل  •

 .گردد می

 .گردد می واریز شعبه نزد کارمزد حساب به دریافتی کارمزد  •

 وجه التزام :

 . بود خواهد درصد 26 معادل طرح این در تخصیصی التزام وجه نرخ  •

انواع کارمزدهای دریافتی آسان خرید 

: 

 

 

 



 

P
ag

e
5

 

 افزایش / کاهش اعتبار : 

 .نماید اقدام اعتبار افزایش به نسبت درخواستی، اعتبار افزایش یزانم با متناسب وثایق ارائه با تواند می مشتری -

 . گیرد صورت جدید وثایق تودیع یا قبلی وثایق محل از تواند می اعتبار میزان افزایش

 آسان مطالبات تسویه از پس مشتری وثیقه از بخشی یا تمام تا دارد وجود امکان این مشتری نیاز صورت در -

 کاهش یابد . اعتبار میزان آن ساسا بر و آزاد خرید

 

  تمدید اعتبار :

 ثبت به مربوط مراحل تمامی و باشد می سیستم در )ماه 12 (اعتبار مدت اتمام از پس جدید نام ثبت منزله به

 .گردد دریافت باید نیز عضویت جدید حق نام ثبت با گردد می تکرار عینأ نام

 

 تسویه :

 در  )التزام وجه کارمزد، ، معوق جاری، اقساط شامل( بدهی کل واریز اب تواند می خرید آسان کارت دارنده

 .نماید اقدام تسویه به نسبت ترجیحی حساب

 

 صدور صورتحساب :

 صدور روز عنوان به را ماه در روز یک نام، ثبت زمان در خرید آسان کارت دارنده سازمانی و حقیقی مشتریان

 . نمایند می صورتحساب تعیین

 

 ساط :سررسید اق

 را اقساط پرداخت که سازمانها کارکنان از دسته آن و حقیقی کارت دارندگان برای اقساط سررسید زمان •

 .باشد می صورتحساب صدور از بعد روز 2 ،دهند می انجام خودشان

 

 5 تا 2 ( بازه در باید دهند، می انجام چک موجب به را خود کارکنان اقساط پرداخت که سازمانی مشتریان •

 اعالم بانک به اقساط سررسید روز عنوان به را روز یک صورتحساب صدور روز از )روز20 تا 6 ( یا و  )روز

 .نمایند
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 نحوه عضویت کارکنان سازمانها در آسان خرید :

 خرید آسان مزایای از کارکنان مندی بهره جهت قرارداد انعقاد -

 برابر5/2 بانک پیشنهاد ( سازمان توسط اقساط داختبازپر تضمین و نظر اساس بر کارکنان به اعتبار تخصیص -

 ) پرسنل هر دریافتی حقوق

 خرید آسان سامانه در گروهی بصورت اطالعات ورود -

 کارت تجارت بروی خرید آسان سازی فعال -

 

 در آسان خرید : سپرده گذارننحوه عضویت 

 )سپرده دارای یا و سپرده افتتاح هنگام در ( مشتری با مذاکره  -

 خرید آسان مزایای از مندی بهره جهت قرارداد نعقادا  -

 ریال میلیارد 2 سقف تا سپرده مبلغ % 90 اعتبار تخصیص  -

 خرید آسان سامانه در مشتری اطالعات تکمیل  -

 


