
 
 

(شرایط و نحوه استفاده از آن) صبا حکمت کارت کارت اعتباریاطالعیه   

 

در صورت  «(صندوق)»انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت های بازنشستگی، پسصندوق وعضبازنشستگان هر یک از 

های طرف قرارداد و سایر مراکز و فروشگاهاتکا های به منظور خرید کاال و خدمات اقساطی از فروشگاهتواند تمایل می

« صندوق»به  طبق شرایط زیر باشد که«( کارت)» صبا حکمت کارتصدور کارت اعتباری  «متقاضی»، «(اتکا)» اتکابا 

و پس از فوت از ) و مستمر ماهانه ویاز محل مستمری در زمان حیات تا مبالغ مربوطه را  ددهاجازه و اختیار کامل می

 پرداخت نماید:« اتکا»ه کسر و در وج (سایر مطالبات به صورت یکجامحل 

 یابد.تخصیص می «متقاضی»به قسط ماهانه  24ریال تا سقف حداکثر  20،000،000با اعتبار ماهانه « کارت»در حال حاضر  -1

بیشتر وی اصل مستمری  %50از « متقاضی»ریال( به عالوه سایر کسور  20.000.000مقرر است جمع حداکثر اقساط ماهانه ) -2

و استفاده  واجد شرایط دریافت ،«متقاضی»، برقرار باشدمادامیکه این شرایط ، «صندوق»با توجه به کنترل مکانیزه مستمر نشود و 

 باشد.میکارت  از

مجاز به محاسبه و اعمال  «صندوق»مانده خالص دریافتی، شرط کاهش یا افزایش سقف اعتبار، حداکثر اقساط و  در خصوص -3

 باشد.می «کارت»سازی مجاز به غیرفعال «صندوق» ،و در صورت لزوم باشدمی «اتکا»و اعالم آن به  جدیدتغییرات شرایط 

مراجعه و کاال و  «اتکا»به « کارت»)بویژه برای خرید کاالهای اقساطی( و  کارت ملی در دست داشتنتواند با می« متقاضی» -4

 «صندوق»است  یهیبدیافته به صورت نقد و اقساط خریداری نماید. خود را تا سقف مبلغ اعتبار تخصیصخدمات مورد نیاز 

 ندارد.« اتکا»از « یمتقاض» دیخر در مورد یتیمسئول چگونهیه

، نیز آورده شده(« سما»)فقط نمایندگی متبوع و مربوطه که در « کارت»به نمایندگی جهت تحویل  «متقاضی»زمان مراجعه  -5

متقاضی/ وکیل یا »پس از احراز هویت، به  «کارت»پس از ثبت درخواست اولیه از طریق پیامک به وی اعالم خواهد شد. تحویل 

 صورت خواهد گرفت.« وی نماینده قانونی

 است.« متقاضی»برداری از آن توسط اشخاص غیر، تماماً به عهده و یا بهره «کارت»اده از مسئولیت هرگونه سوءاستف -6

« صندوق»، متعاقبًا و از طریق مبادی رسمی «کارت»و انصراف از دارا بودن  ، فراموشی رمزمفقودی، شرایط اعالم صدور المثنی -7

 رسانی خواهد شد.اطالع

 مستهلک خواهد شد.خریدهای قبل مانده اقساط در هر صورت، غیرفعال شده و  «کارت»بدیهی است در صورت اعالم انصراف،  -8

« متقاضی»در اولین ماه، از مستمری )شامل صدور اولیه و المثنی(  «کارت»ریال، بابت هزینه هر نوبت صدور  100،000بلغ م -9

  پرداخت خواهد شد. «اتکا»کسر و به حساب 

و « صندوق»باشد نسبت به نقدشوندگی آن از ده و تحت هیچ عنوان، دارنده آن مجاز نمیدارای مزایای اعتباری بو« کارت»این  -10

ها و ای داشته و یا درخواست و اقدامی نماید. بدیهی است انجام این امر تخلف محسوب شده و بر خالف سیاستمطالبه« اتکا»یا 

 باشد.مقررات می

 باشد.آماده ارائه خدمات غیرحضوری می، 0214856 صبا شماره تلفن پشتیبانی حکمت کارت -11


