
 

 با سالم و احترام

به استحضار کلیه همکاران محترم دانشگاهی اعم از اعضاء محترم هیات علمی و کارکنان ارجمند رسمی، پیمانی و قراردادي 
میرساند با توجه به توافق دردست اقدام معاون محترم اداري و مالی دانشگاه و سرپرست محترم بانک قرض الحسنه مهر ایران 

( پس از انجام پاره اي از امور اداري و افتتاح حساب هاي متقاضیان ) از تسهیالت استان اصفهان، این امکان فراهم شد تا 
و اقساط  %4میلیون تومان با کارمزد  100کاال کارت بانک مذکور با معرفی نامه اداره رفاه کارکنان دانشگاه تا سقف مبلغ 

بانک، از جزییات آن مطلع شوید) و خدمات و ماهه (در هنگام تکمیل پرونده در شعب  18، 12، 9، 6متنوع و قابل انتخاب 
مراکز خرید متعدد در استان اصفهان ( براي خود و در صورت نیاز براي تمامی اعضاي محترم خانواده) بهره مند گردند. الزم 

ه ببه ذکر است کلیه شرایط و مشخصات فروشگاههاي طرف قرارداد کاال کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران، در سایت بانک 
  قابل مشاهده میباشد. www.qmb.ir آدرس 

متقاضیان میتوانند در خصوص دریافت کاالکارت بانک قرض الحسنه مهر ایران  پس از بررسی دقیق شرایط و فروشگاههاي 
  اقدام فرمایند.  card-https://bpms.iut.ac.ir/bonita/apps/creditطرف قرارداد از طریق فرم مربوطه به آدرس  

  نحوه دریافت و بهره مندي از کاال کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران :	

 						 مشاهده لیست فروشگاه هاي طرف قرارداد در وبسایت بانک و یا نرم افزار همراه بانک مهر ایران	  
 						  انتخاب پذیرنده مورد نظر بر اساس کاال یا خدمات درخواستی و انجام هماهنگی هاي الزم با پذیرنده در خصوص

  قیمت، شرایط تحویل وغیره

 						  افتتاح حساب غیر حضوري از طریق همراه بانک مهرایران یا حضوري از طریق مراجعه به شعبه بانک خمینی
  )  2407شهر ( کد 

 						 هیالت غیرحضوري از طریق همراه بانک مهرایران یا حضوري از طریق مراجعه به شعبه بانکدرخواست تس		ورمذک  

 						 تکمیل پرونده تسهیالتی و دریافت تسهیالت کاال کارت  

 						 مراجعه به پذیرنده مورد نظر و خرید به صورت حضوري یا آنالین از فروشگاه هاي طرف قرارداد	  
 						 پرداخت اقساط، یک ماه پس از تاریخ واریز تسهیالت کاالکارت  

  نکات بسیار مهم:

قیمت کاال یا خدمت ارائه شده توسط پذیرندگان طرف تفاهم با این بانک در طرح کاال کارت بانک قرض الحسنه مهر  -
  اشته باشد.ایران با قیمت فروش آنها بصورت نقدي یکسان بوده و نمی بایستی هیچگونه تفاوتی د

  در صورت خرید یا عدم خرید کاال و خدمات اقساط وام، یک ماه پس از دریافت کاال کارت آغاز می گردد. -

در صورت پرداخت منظم اقساط امکان استفاده مجدد از طرح کاال کارت وجود دارد. البته براي این منظور باید اقساط  -
  مجدد از طرح نیاز به تشکیل پرونده جداگانه یا ضامن جدید نیست.وام قبلی تمام شده باشد. براي استفاده 

همچنین جهت این موضوع الزم است کلیه همکاران گرامی در خصوص افتتاح حساب بانکی در بانک قرض الحسنه مهر ایران  		
ابق با فایل راهنماي و یا مراجعه حضوري به شعبه نامبرده مط 	) 2407از طریق همراه بانک ( انتخاب شعبه خمینی شهر کد 

  .اقدام فرمایند mehr-https://fav.iut.ac.ir/fa/refah/bank افتتاح حساب در وب سایت اداره رفاه کارکنان به آدرس
 


