آراد
مرکز فروش اقساطی کال

راهمنای خرید اقساطی از آرادموابیل
اب استفاده از شاپ کارت ابنک ملت
 50میلیون تومان وام  36ماهه و
 15%سود ساالنه

با استفاده از تسهیالت شاپ کارت بانک ملت
کاالهای دیجیتال و لوازم خانگی را تا 50میلیون

تومان به صورت اقساط از آرادموبایل تهیه کنین.

استفاده از شاپ کارت ابنک ملت چه مزایایی داره؟
 .1بدون پیشپرداخت
 .2بدون نیاز به رسوب پول و کسب امتیاز وام ( خیلی سریع! )
 .3سود ماهانه کمتر از  1درصد
 .4اقساط تا  36ماه

از کجا رشوع کمن؟
اگه تصمیمتون مشخص شد کاالی مورد نیاز خودتون رو از آرادموبایل
انتخاب کردین به نزدیک ترین شعبه بانک مراجعه کنید و از متصدی

بانک درخواست کنین در مورد تسهیالت شاپ کارت بانک ملت
توضیحات الزم را ارائه بده.
درصورت ابراز بی اطالعی متصدی بانک و یا هرگونه شبهه ای شما

میتونین شماره نامه های زیر رو به ایشون ارائه بدین و ازشون بخوایین

که بررسی کنن.

شماره  2.9977تاریخ  97.11.15و

شماره  2.10458تاریخ 98.12.8

همه مدارک مورد نیاز کسب شاپ کارت بانک ملت رو ما اینجا براتون
توضیح میدیم و مشخص میکنیم که شرایطی که شما وام رو دریافت

میکنین به چه صورت است و نحوه پرداخت شما رو هم توضیح میدیم.

چند روز طول میکشه؟
بانک ملت نهایتا ظرف  5روز کاری وام شاپ کارت شمارو فعال میکنه و
میتونین از طریق درگاهی که در وبسایت آرادموبایل قرار داده شده خرید
خودتون رو تکمیل کنین و کاالی مورد نظرتون رو سفارش بدین و طبق

روال معمول فروش در آرادموبایل کاالی مورد نظرتون رو تحویل بگیرین.

چه تعداد ضامن نیاز هست؟
تعیین تعداد ضامن برای کسب وام در حوزهی اختیارات رئیس

بانک میباشد .برای دریافت وام تا  25میلیون تومن به یک

ضامن و برای دریافت  50میلیون وام به دو ضامن حقوق بگیر

نیاز دارین.

*ضامن ابید دارای گواهی کرس از حقوق ابشه.

سود وام چی؟
سود وام به صورت بانکی محاسبه میشه و بستگی به نحوه

بازپرداخت شما داره به این صورت که اگه  12ماهه بخواین

پرداخت کنین  10درصد سود سالنه و به صورت بانکی محاسبه

میشود اگه  24ماهه بخوایین پرداخت کنین سود وام براتون 14
درصد محاسبه میشه و اگه بخواین  36ماهه پرداخت کنین 15
درصد سالیانه و به صورت بانکی براتون محاسبه میشه.

نحوه پرداخت اقساط چی؟
پرداخت اقساط رو میتونین از طریق سامانه بانکداری الکترونیک

و یا همراه بانک ملت و یا توسط پایانه های خودپرداز انجام
بدین.

چه کاالهایی رو میتونیم از آرادموابیل بخریم؟
انواع کاالهای دیجیتال از جمله موبایل ،تبلت ،و کنسول بازی در

وبسایت آرادموبایل موجوده .همچنین شما میتوانید لوازم خانگی رو به
صورت اقساط تا سقف  50میلیون تومان خرید کنین.

آیا نیاز هست قبل از مراجعه به ابنک از آرادموابیل فاکتور بگیریم؟
خیر برای گرفتن وام شاپ کارت بانک ملت نیازی به گرفتن فاکتور و یا

هیچگونه تاییدیهای از آرادموبایل ندارین.

اگه  50میلیون تومن وام بگیرم ماهیانه چقدر ابید قسط بدم ؟
اگه شما 50میلیون تومن سه ساله وام بگیرید ماهیانه کمتر از 1.750.000
تومن قسط میدین.

یعین تو سه سال چقدر سود میاد روش؟
اگه 50میلیون وام بگیرید در واقع شما بعد از  36ماه کمتر  63میلیون
تومن پرداخت میکنین به بانک.

گرفنت همچین وایم آیا به رصفه اس؟
اگه روند قیمتها در یکسال گذشته و سه سال گذشته رو دقت کنین به

نتیجه الزم برای تصمیم گیری در مورد استفاده از وام برای خرید کاالهای
با دوام میرسین.

*خرید هایی که با وام های بانکی انجام میشوند به دلیل ارائه
فاکتور به بانک و دارایی  ،شامل افزایش هزینه "مالیات بر ارزش

افزوده" سهم مشتری در فاکتور خریدار میگردد که از خریدار اخذ و
به حساب دارایی واریز میگردد.

 .ما فکر میکنیم
این یه پیشهناد
فوق العادس!

