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 :های پرتکرار در خصوص کارت اعتباری حکمت کارت صباپرسش

 ؟تا سقف چه مبلغی امکان خرید وجود دارد -1

 2ماه در نظر گرفته شده و با توجه به سقف هر قسط در ماه که مبلغ  24های اتکا، حداکثر اقساط پاسخ: در خرید اعتباری از فروشگاه

میلیون تومان تجاوز ننماید  2مشروط بر اینکه سقف حداکثر تجمیع اقساط آنها از  کاالیا چند یک میلیون تومان است، فرد می تواند 

 صورت اقساطی خریداری نماید.  میلیون تومان(، به 48)مجموعاً 

میلیون تومان، امکان  2میلیون تومان و با اقساط ماهانه  20)مثالً( به مبلغ  آیا در صورت خرید یک کاال -2

 ارد؟خرید کاالی دیگر وجود د

 توانید مجدداً اقدام به خرید کاالی دیگر نمائید.شما می ،پس از اتمام اقساط کاال/ خدمت خریداری شده -پاسخ: خیر

میلیون تومان،  5/1میلیون تومان و با اقساط ماهانه  20آیا در صورت خرید یک کاال )مثالً( به مبلغ  -3

 امکان خرید کاالی دیگر وجود دارد؟

میلیونی، شما امکان خریداری کاالی دیگری با  5/1 قبلی میلیون تومان است، با توجه به اقساط 2ماهانه کارت، مبلغ اعتبار  -پاسخ: بله

 هزار تومان را دارید. 500اقساط ماهانه تا سقف 

 واجدین شرایط چه کسانی هستند؟  -4

 کاهش پیدا نکند. %50ز پاسخ: کلیه بازنشستگانی که با در نظر گرفتن تمامی کسور ماهانه، مستمری ایشان ا

 هم مشمول دریافت کارت هستند؟ و یا سایر بازماندگان همسرآیا بازماندگان  -5

 رسانی انجام خواهد شد.دن شرایط ارائه خدمت به این عزیزان، اطالعخیر، در صورت مهیا شدر حال حاضر  پاسخ:

 مدت زمان صدور کارت از زمان ثبت درخواست چند روز است؟ -6

 روز کاری 5برد و فرآیند ارسال پستی تا ساعت زمان می 48تا   24فرآیند چاپ و صدور کارت  -کاریروز  7پاسخ: 

 شود؟زمان تحویل کارت چگونه اعالم می -7

شود. توجه داشته باشید تحویل کارت تنها از طریق نمایندگی مربوطه در صدور و تحویل کارت از طریق پیامک به متقاضی اعالم می پاسخ:

 شود.انجام مییا نماینده قانونی وی پس از احراز هویت متقاضی  ودرخواست  زمان ثبت

 ؟شودو آیا پیامک ارسال می سازی کارت از زمان اعالم صندوق چند روز استمدت زمان فعال -8

بدلیل تبادل اطالعات  بنا به حجم تقاضا این موضوع مدیریت شده و خود اقدام کمتر از دو روز کاری زمان خواهد برد؛ اما ممکن استپاسخ: 

رسانی خواهد سازی به دارنده کارت اطالعها و اتکا، به صورت تجمیعی صورت پذیرفته و بهمین دلیل از طریق پیامک فعالفیمابین صندوق

 شد.
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 ؟شودمیهای اتکا شامل تخفیف نیز آیا خرید از فروشگاه -9

 برخوردار خواهید شد.ویژه نیز از تخفیف  %5تا سقف مومی عالوه بر تخفیفات عدر صورت خرید اقالم سوپری،  -پاسخ: بله

 در صورت عدم خرید تا سقف اعتبار تعیین شده آیا اعتبار باقیمانده به ماه بعد منتقل خواهد شد؟ -10

 میلیون تومان است.  2سقف مبلغ اعتبار هر ماه  -پاسخ: خیر

 ؟باشنددیگران مجاز به استفاده از کارت بنده میآیا  -11

 )بویژه برای خرید کاالهای اقساطی بهمراه داشتن کارت ملی ضروری است.( پاسخ: خیر

 در صورت مفقود شدن کارت چه اقدامی نمائیم؟ -12

 زیر اقدام نمائید: روش 3پاسخ: از طریق یکی از 

 تماس گرفته 021-4856الف( با شماره پشتیبانی 

 ب( اعالم به نماینده اتکا که مستقر در فروشگاه است 

 ودی در سامانه سماج( ثبت مفق

 ؟سازی مجدد کارت وجود دارددر صورت پیدا شدن کارت مفقودی امکان فعال -13

 سازی مجدد وجود دارد.پاسخ: در صورت عدم ثبت درخواست المثنی امکان فعال

 آیا صدور المثنی کارت هزینه دارد؟ -14

 خواهد شد.هزار تومان از مستمری شخص کسر  10در هر بار درخواست مبلغ  -بلهپاسخ: 

 ؟شداقساط از کدام ماه آغاز به کسر شدن از مستمری خواهد  ،با انجام خرید -15

 پاسخ: از مستمری ماه بعد کسر خواهد شد.

 هستند؟ نماینده مستقر ایراد اتکا ایهای زنجیرهفروشگاههمه آیا  -16

 خواهد شد. رسانیطریق سایت صندوق اطالعاز  و دیگر مراکز طرف قرارداد اتکا های دارای نمایندهلیست فروشگاه -پاسخ: خیر

 وجود دارد؟ و بخشودگی اقساط امکان اجرای بیمه عمر مانده بدهکار کارت، درصورت فوت دارنده -17

 در حال حاضر خیرپاسخ: 


