
آت ی پارت، ساما  العات ما ط زش ا ا د   ر 

  درخواست اعتبارسنجی و تشکیل پرونده اعتباري

  

  مفهوم و اهمیت اعتبارسنجی) الف
 هرجا قرار. نهضت اعتبارسنجی، نزدیک به صد سال است در دنیا شروع شده و بازار هدف آن فقط سیستم بانکی نیست

بندي اعتباري براي مشتري حقوقی و اعتبارسنجی براي  دار ارائه شود، رتبه صورت اعتباري، نسیه یا مدت است خدماتی به
بندي اعتباري اشخاص حقوقی به دلیل رعایت استانداردها و منطق خاص مالی،  رتبه. شود مشتري حقیقی مطرح می

 .یست و گردآوري آن دشوارتر استتر است؛ اما اطالعات اشخاص حقیقی جایی مجتمع ن ساده

کند، اگر قرار است وامش تایید شود و اسناد ضمانتی خاصی از او گرفته شود، باید مستدل  وقتی فردي براي وام مراجعه می
هاي اعتباري را اعالم  بندي و مودیز، در دنیا رتبه. پی.اند.سه موسسه بزرگ فیچ، اس. و مستند به سیستم اعتبارسنجی باشد

  .هاي این سه شرکت، بر اقتصاد دنیا تاثیرگذار است گزارش. نندک می

دلیل  به. یابد که احتمال دارد طرف قرارداد نتواند یا نخواهد به تعهدات خود عمل کند اعتبارسنجی از آنجا ضرورت می
گان از جمله هاي اعتباردهند وجود این ریسک است که اعتبارسنجی و مدیریت ریسک اعتباري، یکی از مهمترین دغدغه

شرکت پردازش اطالعات مالی پارت با تاسیس مرکز اعتبارسنجی مرآت، . ها و موسسات مالی و اعتباري است بانک
بر این . گیري ریسک نکول مشتریان، راهکارهاي مدیریت آن را نیز پیشنهاد نماید اي را طراحی کرده تا ضمن اندازه سامانه

  .کند ها را مشخص می قی پرداخته و ظرفیت بدهی آناساس مرآت به اعتبارسنجی مشتریان حقی

باشد لذا هدف بر آن است تا براي پرداخت  همچنین از آنجا که ارائه خدمات بانکی با رویکردهاي شرعی، ارزان و آسان می
ه نیز وام حداقل اسناد ضمانتی دریافت گردد اما از طرفی لزوم اعتماد و اطمینان مردم به بانک جهت حفظ امنیت سرمای

دهد لذا در نهایت بهترین راهکار عملی  اجازه کمتر کردن اسناد ضمانتی نسبت به آنچه که بانک مرکزي اعالم کرده را نمی
نیل به هدف کاهش اسناد ضمانتی و از طرفی رعایت امنیت سرمایه؛ همان اعتبارسنجی است که بر اساس توان مالی و 

  .شود درآمدي شخص تبیین می

    



  مربوط به اعتبارسنجی نکات کلی) ب
باشد لذا افراد درصورتیکه بخواهند ظرف یکسال اخیر وام بگیرند  تشکیل پرونده اعتبارسنجی به معناي درخواست وام نمی

بایست اعتبارسنجی نموده و پرونده مربوطه را تشکیل دهند تا در زمان وجود اعتبار الزم و نیاز به وام، صرفاً با  می
 .ترنت بانک، وام خود را دریافت نماینددرخواست از طریق این

مهلت اعتبار نتیجه اعتبارسنجی که  توانند درخواست اعتبارسنجی نمایند اما از آنجا کلیه اعضاي کانون پس از عضویت می
، بهتر است متقاضیان، زمانی درخواست اعتبارسنجی نمایند که از )ها بدلیل تغییر ساالنه درآمد و هزینه(باشد یکسال می

  .زمان درخواست تا یکسال آینده قصد دریافت وام و یا تعهد وام دیگران داشته باشند

بایست در بانک قرض الحسنه رسالت حساب داشته و  وام مییا تعهد کلیه اعضاي شبکه توسعه اجتماعی رسالت جهت اخذ 
 .تأییدیه اعتبارسنجی را دریافت نمایند

  .گردد اعتبارسنجی وي تشکیل نمیپرونده اعتبارسنجی متقاضی تا حصول نتیجه 

 .متعهد وي نیز می بایست نتیجه اعتبارسنجی الزم را داشته باشدبراي تشکیل پرونده اعتباري هر متقاضی، 

  

 هاي اعتبارسنجی ها و مزیت ویژگی) پ

 دریافت وام متناسب با توان مالی بازپرداخت اقساط ماهیانه  
  سازي فرآیند اعتبارسنجی اعضاء هماهنگاستانداردسازي و و باال بودن سرعت.  
 هاي اعتباري متناسب با سطح  دهنده تعیین بهبودو  هاي اعتبارسنجی تعیین ظرفیت بدهی اعضاء براساس شاخص

  .اعتبار اعضاء
 اعتبار قرارداد اعتبارسنجی در بانک قرض الحسنه رسالت سراسر کشور 

 اعتبار نامحدود قرارداد اعتبارسنجی 

 به یک نفر و حتی حالت بدون متعهد) و به تبع اسناد ضمانتی(رات متعهدکاهش تعداد نف  
 امکان دریافت وامهاي متعدد بدون نیاز به حضور وام گیرنده و متعهد و ارائه اسناد ضمانتی مجدد 

 امکان افزایش سقف مبلغ تعهد وام به بیش از ششصد میلیون ریال 

  

  درخواست اعتبارسنجی نحوه) ت
  مرآت موبایلی افزاراز طریق نرم ) 1ت

  )سامانه مرآت(از طریق درگاه الکترونیکی) 2ت

 



  )فیلم آموزشی(از طریق سامانه مرآت مراحل درخواست اعتبارسنجی) ث
 Google Chromeبا استفاده از مرورگر  imerat.irورود به درگاه اینترنتی  

  
هاي مرکز  بروشور مربوط و رویت پاسخ به سواالت متداول و شماره تلفنمطالعه راهنماي اعتبارسنجی و دریافت 

  جهت کسب اطالعات کافی) نوار باال، سمت چپ(مرآت 

براي کسانی که از طریق تلفن همراه  -با واردکردن کدملی و شماره تلفن همراه شخصی(در سامانه  ثبت نام 
اند بصورت خودکار شناسه کاربري مرآت  داده درخواست عضویت در کانون همیاري اجتماعی و افتتاح حساب

 )صادر گردیده و این افراد می توانند در قسمت فراموشی رمز، رمز خود را دریافت نمایند

 )از طریق پیامک به شماره تلفن همراه ثبت شده در ثبت نام(ورود به سامانه با کدملی و رمز ورود دریافتی  

  انتخاب گزینه ثبت اطالعات فردي 

در محل مشخص شده جهت اعالم عضویت ) دریافت از راهنماي کانون(امکان ثبت شناسه کانون  رویت و 
  درکانون مربوطه

  



 

نشانی محل سکونت و کدپستی ، )طبق آخرین مدارك شناسایی(اطالعات هویتیکامل و دقیق ثبت  
 صحیح

  
 :اطالعات مالی کامل و دقیق ثبت  

  ...حقوق؛ دریافت اجاره بها؛ سودسهام،سپرده، اوراق مشارکت و: ماهیانه  جمع درآمدهاي) الف
  توانایی مالی در باز پرداخت ماهیانه اقساط حداکثر میزان واقعی) ب

  
ثبت اعداد غیرواقعی و کمتر از توان واقعی متقاضی، الزاماً موجب تغییر رویه وام دهی بانک و کاهش مبالغ : تذکر

 .الزم است فرد متقاضی حداکثر توان مالی واقعی خود در پرداخت اقساط را اعالم نماید اقساط نخواهد شد لذا

  به بانک قرض الحسنه رسالت )اقساط وام(مبلغ بدهی ماهیانه کنونی) ج
 این مبلغ از توان بازپرداخت ماهیانه اقساط اعالم شده در گزینه فوق، کسر خواهد شد    



سامانه مرآت محرمانه بوده و صرفاً جهت سنجش اعتبار فعلی شما در توانایی کلیه اطالعات ثبت شده در : تذکر
 باشد اخذ وام می

نامه بعنوان  مانند فیش حقوقی، اجاره(ثبت اطالعات دقیق شغلی و بارگذاري مستندات معتبر درآمدي  
الکیتی صاحب ملک، سود سپرده نزد بانکها، اوراق مشارکت و سهام شرکتهاي حاضر در بورس، اسناد م

  درمحل مربوطه...) و

 
متقاضیان داراي شغل آزاد الزمست مدارکی از جمله جواز کسب، سند یا اجاره نامه محل کار، معدل : تذکر

  .را بارگذاري نمایند... ، سابقه بیمه وPOSبرگه خروجی دستگاه یک نمونه موجودي یکساله حساب اصلی، 

  )صورت نیازدر(ثبت اطالعات و بارگذاري مستندات شغل دوم 

  



  )ارسال براي راهنماي کانون(انتخاب کانون مربوطه درصفحه درخواست اعتبارسنجی و ثبت درخواست  

 
درخواست اعتبارسنجی براي هر شخص واحد و جامع بوده و نیاز به درخواستهاي اعتبارسنجی مجزا به ازاي * 

  .باشد نمی) متعدد با داشتن شماره حسابهاي(هاي قرض الحسنه مختلف  عضویت در کانون
باتغییر شغل یا منابع درآمد، امکان افزایش توانایی پرداخت ماهیانه اقساط؛ ازطریق درخواست مجدد * 

  اعتبارسنجی وجود دارد
ماه قابل 2دقت در ارائه و ثبت اطالعات واقعی ضروري است زیرا هر درخواست اعتبارسنجی، پس از تکمیل تا * 

 باشد ویرایش نمی

  توسط راهنماي کانون)رد تقاضا، اعالم اصالحات یا تأیید درخواست اعتبارسنجی(بررسی و اعالم نظرانتظار  
  نتیجه از طریق پیامکحصول بررسی درخواست اعتبارسنجی توسط مرکز مرآت و اعالم  
ورود به سامانه مرآت، صفحه اطالعات پرونده ها، گزینه پرداخت کارمزد اعتبارسنجی، مشاهده و چاپ  

 )الزم در زمان تشکیل پرونده اعتبارسنجی(ه نتیج

قبلی  ، فهرست درخواستها و مراحلاند در صفحه اطالعات پرونده افرادي که قبالً اقدام به اعتبارسنجی نموده: تذکر
  .توانند رویت نمایند خود را می

  



  نمونه نتیجه اعتبارسنجی و مفهوم مفاد آن) ج

  
و )البته درصورت کسب اعتبار الزم وام بر اساس موجودي حساب(تواند بگیرد سقف مبلغ وامی که فرد می:  ظرفیت بدهی

 هاي متعدد یک فرد در هر زمان یا به عبارت دیگر سقف مجاز جمع مبالغ وام

 .تواند متعهد وام سایرین شود سقف مبلغی که فرد می:  سقف تعهد باقیمانده

در صورتی که مبلغ اقساط وامی که متقاضی خواهد گرفت، از این مبلغ کمتر باشد :  اسبتوان بازپرداخت کامالً متن
 .خود دریافت نماید و نیازي به متعهد ندارد سفتهتواند آن وام را صرفاً با  می

گرفتن ، براي در صورتی که مبلغ اقساط وامی که متقاضی خواهد گرفت، از این مبلغ کمتر باشد:  توان بازپرداخت متناسب
  .دارد) با ارائه سفته(وام عالوه بر سفته خود، نیاز به یک نفر متعهد

  و مدارك موردنیاز جهت درخواست وام يتشکیل پرونده اعتبار) چ
 پرینت نتیجه اعتبارسنجی وام گیرنده 

  کانون همیارمراجعه شخصی وام گیرنده و متعهد به  
  همیار کانونتکمیل و امضاء برگه مشخصات فردي توسط متقاضی و متعهد در حضور  
 به همیار کانون) طبق توضیحات در سرفصل بعدي(متقاضی و متعهد توسط ) مبلغ موردنظر 120(%ارائه سفته  
 شبکه توسعه اجتماعی رسالتاختصاصی  تحویل مدارك توسط همیار کانون به رهیار 

  ثبت در سامانه مرآت رهیار اختصاصی به نماینده مرآت در استان جهتتحویل مدارك توسط  
  براي  طرف مرآتاز» اري شما با موفقیت ثبت گردیدهاي اعتب بهبود دهنده«: ارسال پیامک با اعالم تکمیل پرونده

    متقاضی



  )سفته(هاي اعتباري نحوه تکمیل و ارائه بهبود دهنده) ح

  
  .نشودچیزي نوشته :  3و  2و  1قسمت 

  »بانک قرض الحسنه رسالت«فقط نوشته شود :  4قسمت 

  .چیزي نوشته نشود: 5قسمت 

  .نام و نام خانوادگی کامل صادرکننده سفته نوشته شود: 6قسمت 

  .کد ملی صادر کننده سفته به درستی نوشته شود: 7قسمت 

این (خیابان، کوچه، پالك و شماره واحد آدرس دقیق محل سکونت صادرکننده سفته با ذکر شهرستان، شهر، : 8قسمت 
  )آدرس باید با آدرس نوشته شده در فرم مشخصات فردي پرونده اعتبارسنجی مطابق باشد

  »اصفهان«نوشته شود : 9قسمت 

 )همان امضاء روي فرم و افتتاح حساب(صادر کننده سفته باید سفته را امضاء کند:  10قسمت 

  )در صورت درج واضح و بدون پخش جوهر(استاثر انگشت روي سفته اختیاري 

  :بصورت زیر است) مدل جدید سفته(نمونه تکمیل شده صحیح یک سفته

  

 ، شهرشهرستان 



 :تذکرات مهم) خ

 امضاء روي سفته باید با امضاء فرمها یکی باشد. 

  کامل  یک خودکار، توسط یک نفر و با یک دستخط و بدون خط خوردگی، دقیق، خواناتمامی اطالعات روي سفته
 .شود

  کامل و امضاء گرددنزد راهنماي کانونسفته حتماً با خودکار آبی یا مشکی و ،.  
 از نوشتن سفته با روان نویس، خودنویس، قلم رنگهاي نامتعارف نظیر سبز و قرمز خودداري گردد.  
  شوداز نوشتن تاریخ، مبلغ و هرگونه توضیحی در ذیل امضاء و یا حاشیه سفته خودداري. 

 هرگونه مطلب اضافی روي سفته مورد تائید نیست. 


