باسمه تعالی
«سال اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال»
ّوکاراى گزاهی
سالم علیکن
پس از حمد و ثنای حضرت حقتعالی و صلوات بر حضرت محمد(ص) و خاندان مطهرشانً ،ظس ثِ تفبّن صَزت گسفتِ هیبى
داًؿگبُ ٌّس اصفْبى ٍ ثبًه لسض الحػٌِ زغبلت ثِ آگبّی هیزغبًد اشیي پع ،ولیِ ّوىبزاى گساهی ٍ خبًَادُّبی ایؿبى هیتَاًٌد
اش افتتبح حػبة تحت ػضَیت دز کاًَى قزض الحسٌِ داًطگاُ ٌّز اصفْاى ٍ خدمات غیرحضوری بانکی ذیل ثْسُهٌد گسدًد.
 اهىبى افتتبح حػبة لسض الحػٌِ پع اًداش ٍ جبزی ثب لبثلیت صدٍز دغتِ چه ثبًىی
 دریافت کارت عضَ ضبکِ ضتاب دز هحل وبز
 دزیبفت ؾٌبغِ وبزثسی ٍ زهص ػجَز ایٌتزًت باًک ،هَبایل باًک ٍ تلفي باًک دز هحل وبز
 ایجبد اهتیاس ٍام قزضالحسٌِ بز اساس حذاقل هَجَدی رٍساًِ حتی ثسای حػبثْبی جبزی(ثبلبثلیت ثبالًع هجلغ ٍالػبط)
 دریافت ٍام با کارهشد  % 2سالیاًِ(وبزهصد ٍام ،غبلیبًِ ثساثس  % 2هبًدُ هجلغ ٍام ًصد ٍام گیسًدُ)
 اهىبى ضواًت ٍ یا دریافت چٌذیي فقزُ ٍام بصَرت ّوشهاى جوعاً تا سقف  300هیلیَى ریال ثسای ّس ًفس (غمف هجبلغ
ٍام حػبثْبی اًفسادی ًصد ؾؼت  200هیلیَى زیبل هیثبؾد)
 اهىبى دزیبفت ٍام تب غمف هدت ثبشپسداخت  00هبِّ ثس اغبظ اهتیبش وػت ؾدُ
 اهىبى دزیبفت ٍام ثس اغبظ تفبّوٌبهِ ثیي غبشهبًی(ضوبًت ٍام تَغظ غبشهبى ٍ وػس هجلغ الػبط اش حمَق ٍام گیسًدُ)
 اهکاى دریافت ٍ ضواًت ٍام اس عزیق اعتبار سٌجی ٍ ثْسُهٌدی اش ٍیطگیّبی آى
 اهکاى دریافت ٍام با اسٌاد ضواًتی کوتز اس حذ هعوَل(ثس اغبظ تَاى هبلی ٍام گیسًدُ)
 اهکاى افشایص سقف ضواًت(غمف ضوبًت افساد جْت ٍام حػبثْبی اًفسادی دز ّس شهبى  20هیلیَى تَهبى هیثبؾد)
 هعتبز بَدى ًتایج اعتبار سٌجی در سزاسز کطَر
 تذاٍم ًتایج اعتبارسٌجی دز توبم عَل هدت ّوىبزی ػضَ ثب ثبًه ٍ ثبلتجغ لحبظ ؾدى ًتبیج ٍ هدازن ضوبًتی اٍلیِ
 قابلیت اصالح ٍ افشایص هذارک اػتجبزغٌجی
 تؿىیل پسًٍدُ ٍام دز هحل وبز
 اهکاى بْزُهٌذی اس خذهات باسار اعضاء کاًًَْای قزض الحسٌِ ()www.mbazar.ir
 اهىبى خزیذ ایٌتزًتی(یا حضَری) لَاسم ٍ تجْیشات هَرد ًیاس(هَاد غرایی ،پَؾبن ،لَاشم خبًگی ،هَتَزغیىلت،
دٍچسخِ ٍ ٍ )..دزیبفت دزة هٌصل
 اهکاى عزضِ هحصَالت وبزآفسیٌبى دز ایي ثبشاز
 اهکاى بْزُهٌذی اس تسْیالت بذٍى کارهشد جْت افصایؽ تَاى خسید هحصَالت

سایر ویژگیها و خدمات بانک قرض الحسنه رسالت
 اٍلیي ٍ تٌْا باًک خصَصی قزضالحسٌِ وؿَز(دازای حدٍد  27000غْبهداز خیّس غساغسوؿَز)
 ثسًبهِ زیصی ٍ الدام دز جْت ازائِ ولیِ خدهبت ثب اّداف ارساىتزساسی ،آساىتزساسی ٍ ًشدیکتزساسی بِ ضزع
 تزٍیج سٌت ٍ فزٌّگ قزآًی قزض الحسٌِ ،کار گزٍّی ٍ ّویاری اجتواعی
 اٍلیي باًک اجتواعی وؿَز ثب زٍیىسد خدهبت زغبًی گسٍّی ٍ وبزآفسیٌی اجتوبػی
 بْزُگیزی اس یک ضبکِ ٍ سًجیزُ الگَی تَسعِ کارآفزیٌی
 هتصل ثِ ؾجىِ ؾتبة ثبًه هسوصی ثب اهکاى اًتقال ٍجِ بصَرت کارت بِ کارت ،حَالِ پایا ٍ ساتٌا ،صذٍر چک
باًکی ٍ بیي باًکیٍ ،اگذاری چک سایز باًکْا بِ حساب(چکاٍک)ٍ ٍصَل بِ رٍس آًْا ٍ...
 وػت رتبِ  22اش ًظس تساوٌؽّبی هبلی ؾجىِ ؾتبة دز هیاى  32باًک ٍ هَسسِ هالی ٍ اعتباری ػضَ ؾجىِ ،دز
پبیبى غبل 5931
 اهىبى صدٍز کارت ّذیِ ٍ کارت خاًَادُ(وبزت شیسهجوَػِ یه حػبة ثسای اػضبی خبًَادُ با قابلیت تعزیف ضزایظ
بزداضت)
 اهىبى صذٍر کارت هجاسی بزای حسابْای حقَقی ٍ حقیقی هطتزک(اشجولِ ؾسوتْب ،هجتوغّبی هػىًَیّ ،یئبت
هرّجی ،غويّب ٍ)...
 اهىبى صذٍر بي کارت با قابلیت ضارص بِ هبالغ دلخَاُ(هفید ثسای غبشهبًْب ٍ ؾسوتْبی دٍلتی ٍ خصَصی ٍ)...
 اغتفبدُ اش ّوزاُ باًک ٍ ایٌتزًت باًک بسیار هفیذ ،بِ رٍس ٍ کنًظیز ثب اًَاع اهىبًبت اش جولِ  :اػالم هَجَدی ٍ
ؾوبزُ ؾجب ،اًتمبل ٍجِ ثیي ولیِ حػبثْبی خَد ٍ دیگساى ،اًتمبل وبزت ثِ وبزت ،حَالِ پبیب ٍ غبتٌب حتی ثصَزت هتٌبٍة،
اًػداد وبزت(دز صَزت هفمَدی یب غسلت) ،ثسزغی ٍضؼیت چىْبی ٍاگرازی ،پسداخت الػبط ٍام ،گصازؼ گسدؼ حػبة،
ؾبزض تلفي ّوساُ ،پسداخت لجَضٍ ،ازیص حمَق فبیلی ،اًتمبل ٍجِ گسٍّی ٍ...
 لبثلیت پزداخت ٍام بِ کلیِ اقطار جاهعِ اش جولِ ثبًَاى خبًِ داز ،داًؿجَیبى ٍ...
ً ذاضتي ضزط هبلغ ٍ هذت سپزدُ هَجَدی جْت دزیبفت ٍام ٍ ثبلتجغ آساد بَدى هَجَدی دز توبم هدت لجل ٍ ثؼد
اش پسداخت ٍام ٍ اهىبى ٍازیص ٍ ثسداؾت
 اهکاى صفز ضذى هَجَدی حساب ضوي حفظ اهتیاس ٍام
 ػدم هػدٍدی حػبة لجل ٍ ثؼد اش پسداخت ٍام ٍ اهىبى ایجبد اهتیبش هداٍم
 اهکاى اًتقال اهتیاس ٍام ثِ غبیس افساد(ثِ هٌظَز گسُ گؿبیی اش اهَز ّوَعٌبى ثب ٍام لسض الحػٌِ)
 اهىبى هعزفی حساب(ًصد ثبًه لسض الحػٌِ زغبلت) جْت ٍاریش یاراًِ اش عسیك ازغبل پیبهه ػدد  2ثِ غبهبًِ
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 ارائِ پایاًِ ّای فزٍش()POS

اهَز زفبّی وبزوٌبى ٍ اػضبی ّیبت ػلوی داًؿگبُ ٌّس اصفْبى

