اطالعیه شمازه  65دز خصوص کازت آسان خسید (بانک تجازت)
تسوِ تؼالی
تِ اعالع کلیِ ّوکاراى گزاهی (اػضاء ّیأت ػلوی – کارهٌداى رسوی ٍ لزاردادی) هی رساًد ضَرای رفاّی در ًظز دارد در راستای
رفاُ ّوکاراى گزاهی اهکاى خزید الساعی کاال تا سمف  02هیلیَى تَهاى تا ًزخ تْزُ  ٍ ٪ 3هدت سهاى تاسپزداخت یک سال ٍ دارای
اػتثار دٍسالِ (هدت تودید کارت) را الدام ًواید.

ترکس :مهلت ثبت نام اش امسوش چهاز شنبه 1395/07/06لغایت سه شنبه موزخ 1395/07/11

مصایای کازت اعتبازی آسان پسداخت:

فایل ثبت اطالعات تکمیلی بپیوست زوی سایت مجتمع بازگرازی شده است لطفا پس اش تکمیل

 .1افشایص لدرت خزید

به ستاد زفاهی بصوزت حضوزی تحویل نمایید .الشم به ذکس است همکازان بایستی فسم های

 .0تزخَرداری اس سثد هتٌَع کاال ٍ خدهات

بانک زا محل ستاد زفاهی تکمیل نمایند افسادی که حساب بانک تجازت دازند نیاش به افتتاح

 .3تْزُ هٌدی اس سَد سپزدُ (سپزدُ گذراى)

حساب مجددد ندازند.

 .4ضارص هجدد اػتثار کارت پس اس پزداخت ّز لسظ (اػتثارگزداى)
 .5تؼییي الساط (  3الی  10هاُ ) ،هثلغ کاال ٍ خدهات تصَرت تَافمی
 .6اهکاى خزید الساعی کاال ٍ خدهات تا سمف  02202220222ریال تا کوتزیي کارهشد ،هتٌاسة تا ًَع ٍثایك( اس پایِ  3درصد)،
تِ هیشاى هثلغ خزید
جهت دزیافت کازت اعتبازی آسان خسید اش بانک تجازت نیاش به انجام اقدامات ذیل می باشد:
.1

درخَاست کتثی تِ ضَرای رفاّی ٍ تؼییي هیشاى هثلغ ٍام یا اػتثار جْت ضارص کارت آساى خزید (ًْایتاً تا سمف  02هیلیَى تَهاى)

 .0ارائِ گَاّی کسز اس حمَق
 .3تکویل اعالػات هَرد ًیاس در فایل اکسل (در سایت هجتوغ تِ پیَست اعالػیِ ضوارُ  56هی تاضد).
 .4هزاجؼِ حضَری تِ دفتز ضَرای رفاّی جْت تکویل فزم ّا ٍ پزداخت هثلغ ّ 32شار تَهاى تزای افتتاح حساب در تاًک
تجارت ساّداى ضؼثِ داًطگاُ؛ افزادی کِ در تاًک تجارت اػالم ضدُ حساب دارًد ًیاس تِ افتتاح حساب هجدد ًوی تاضٌد).
 .5اػالم سز رسید الساط اس سَی ٍام گیزًدُ.

لطفا به صفحات شمازه  2و  3توجه کنید.

ًکات ضزٍری:

استفادُ اس ایي کارت فمظ در فزٍضگاُ ّای عزف لزارداد تا تاًک تجارت هی تاضد.
جْت کسة اعالػات تیطتز تِ آدرس ایٌتزًتی سیز هزاجؼِ ًوایید:
http://www.tejaratbank.ir
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تاریخ............................... :

بسمه تعالی
جناب آقای دکتس محمدزضا زیگی
زیاست محتسم مجتمع آموشش عالی سساوان

با سالم و احترام

تِ استحضار هی رساًد ایٌجاًة  ..................................فزسًد  .........................دارای
ضٌاسٌاهِ ضوارُ  ..................کد هلی ...............................................صادرُ اس  ...................ػضَ
ٍ کارکٌاى

ّیأت ػلوی

هجتوغ آهَسش ػالی سزاٍاى تا کد پزسٌلی،......................... :

هتماضی استفادُ اس کارت اػتثاری آساى خزید تاًک تجارت هی تاضن؛ ّوچٌیي هتؼْد تِ پزداخت
الساط ایي کارت ًیش هی تاضن ٍ در صَرت ػدم پزداخت ،هجتوغ آهَسش ػالی سزاٍاى هجاس است اس
حمَق ایي جاًة ػولی ات کسز اس حمَق اًجام دّد .لذا خَاّطوٌداست دستَر فزهایید الدام السم را
هثذٍل فزهایٌد.

با تشکس
نام و نام خانوادگی ................................................. :
امضاء
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نام و نام خانوادگی
کد ملی
شماره حساب برداشت قسط
شماره حساب کارت
مبلغ اعتبار
سقف پرداخت اقساط
کد پرسنلی
تاریخ سررسید
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