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 . یدیو گواهی کسر از حقوق و... خرید نما اقساطی بدون نیاز به ضامن و دسته چک )کارت اعتباری بیمه ملت(،  با هوده کارت

 

 .دارنده عزیز هوده کارت از اینکه به جمع دارندگان هوده کارت پیوستید بسیار مفتخریم

 . باشدشایسته، جهت افزایش رفاه و آرامش شما و خانواده محترمتان می هدف ما، ارائه خدماتی 

 

 :شودکارت ارائه میمحترم هوده  نحوه خرید با هوده کارت و برخی از مزایای آن به شرح ذیل خدمت دارندگان 

 

بایست به وب سایت هوده کارت به  ابتدا می ،ها و مراکز طرف قرارداد با هوده کارتو مشاهده فهرست به روز شده فروشگاه  جهت خرید با هوده کارتدارندگان محترم کارت، 

 مراجعه نمایند.  /http://hoodehcards.com/newsit نشانی:  

 نمایند.نظر ایشان را ارائه می  به دارندگان کارت، کاال یا خدمات مورد  ضوری یا اینترنتی یا تلفنیح فروشگاههای مندرج در وب سایت مذکور، بصورت 

مبلغ خرید انجام شده   باشد،" و "سقف اقساط ماهانه" که در برگه رمز داخل پاکت تحویل کارت به پیوست کارت میاعتبار کارت"با توجه به دارندگان هوده کارت می توانند 

   نمایند.پرداخت  بصورت اقساطیرا 

ماهانه و توسط سازمان محل اشتغال  بصورت  اقساط،    سررسید  و از زمان  گرددارسال میدارندگان محترم کارت  پیامک اقساط برای  پس از انجام خرید با هوده کارت،  

 . گرددکسر میایشان  دریافتی حقوق محل از مبالغ قسط  دارندگان کارت، 

 ماهانه کارت قابل استفاده است. ط د و با توجه به میزان سقف اقساگرد به اندازه مبلغ پرداخت شده، مجدد اعتبار کارت شارژ میبا پرداخت هر قسط، 

 

، ی دیجیتالکاال موبایل و ، ریز و درشت  پایانه فروش طرف قرارداد هوده کارت در سراسر کشور در زمینه های فروش اقساطی انواع لوازم خانگی 1200در حال حاضر تعداد 

... فعال   و، مواد غذایی و مایحتاج عمومی، خدمات مسافرتی، پزشکی و دندانپزشکی  مبلمان  ، پوشاک، لوازم آرایش ی و بهداشتی، فرشلپ تاپ، وسایل سرمایش ی و گرمایش ی ، 

 می باشند. 

 

 برخی از فروشگاههای برتر طرف قرارداد کارت اعتباری بیمه ملت عبارتند از :

  :، گیالنشعبه امیر بال :، یزدشعبه پاژ :، مشهد شعبه مشیر  :، شیرازشعبه مصلی  :اصفهان ،، اکباتانشعب تهران : میدان صنعت( هایپرمیفروشگاههای زنجیره ای   ❖

 شعب عظیمیه و فردیس(  :، کرجشعبه شورا سنتر   :، اردبیلشعبه اطلس  :، تبریزشعبه اکسین آمل  :، مازندرانشعبه انزل مال

 شگاههای زنجیره ای شهروند )شعبه های بیهقی، پونک، ایران زمین، آزادگان، شهرری و مهرشهر کرج( فرو  ❖

 کلیه شعب هایپر فامیلی در سراسر کشور  ❖

 شعب منتخب کفش ملی در سراسر کشور  ❖

 شعبه در تهران و شهرستانها(64آقای فرش ) ❖

 پوشاک ایکات ❖

 مارال چرم  ❖

 و ...  شرکت تولیدی زرساب ❖

 

با کلیک بر روی گزینه    www.hoodehcards.comدر سایت این شرکت به نشانی   و شرایط اقساطی هر فروشگاه طرف قرارداد  ی  اطالع از لیست سایر فروشگاه هاجهت  

 باشد. میموردنظر فراهم  فروشگاه های حضوری امکان جستجو بر اساس استان و دسته 

 

 بسمه تعالي 

http://hoodehcards.com/newsit/
http://hoodehcards.com/newsit/
http://hoodehcards.com/newsit/
http://www.hoodehcards.com/
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های از فروشگاه های شهروند، هایپر فامیلی و سایر فروشگاه   و ... (، حبوبات  روغن  ماهی،  خرید انواع مایحتاج عمومی )برنج، گوشت، مرغ،سازد  خاطر نشان می ❖

 باشد. میی( ف برای خریداران نقد )با تخفیف در صورت اعمال تخفی   بدون اضافه نرخ ماهه 4اقساط طرف قرارداد در سراسر کشور بصورت 

 د.ننمایتهیه  از شرکت بیمه ملت  بدون اضافه نرخ ی،اقساط را بصورت  بیمه نامه های ثالث، بدنه و آتش سوزیانواع توانند دارندگان هوده کارت می  ❖

بدون   اقساطو ... را در مراکز طرف قرارداد بصورت    فیزیوتراپی، زیباییمایشگاهی،  آز خدمات  ،  دندانپزشکی   پزشکی و   خدماتد انواع  نتوانمیکارت  هوده    دارندگان   ❖

 د. نانجام ده اضافه نرخ

 باشد.  می بدون اضافه نرخاقساط نیز در فروشگاه های سراسر کشور  ، مبلمان، کیف و کفش)دستی، ماشینی و زینتی(فرشخرید انواع  ❖

 .خریداری نمایند یاقساطو ... را نیز با هوده کارت بصورت  هواپیما، رزرو هتل و مراکز اقامتی، تور انواع بلیط قطار،  توانندمیهوده کارت دارندگان    ❖

 بصورت اقساطی نیز اقدام نمایند. طالجهت خرید توانند کارت می هوده دارندگان  ❖

  طی اقسارا نیز در مراکز طرف قرارداد بصورت    تعویض قطعات خودرو تعمیر و  و خدمات  ، لوازم جانبی  الستیک خودرو  انواع    خرید  تواننددارندگان هوده کارت می ❖

 د. نانجام ده

 

های  د از فروشگاه نتوان  فروشگاه طرف قرارداد نباشد میاستقرار سازمان محل اشتغالشان    در شهراگر  د یا  ندر صورتی که تمایل داشته باشدارندگان هوده کارت،   ✓

 د.ندرب منزل تحویل بگیر کاالی خود را د و نراحتی اقساطی خرید کناینترنتی و تلفنی طرف قرارداد نیز به 

 توانند از طریق هوده شاپ اقدام به ثبت کاالی درخواستی خود نمایند تا هوده شاپ نسبت به تهیه و ارسال کاالی درخواستیدارندگان هوده کارت، در صورت تمایل می ✓

 باشد.وده شاپ بصورت مجزا در وب سایت کارت اعتباری هوده موجود میآنها اقدام نماید. راهنمای ثبت درخواست از طریق ه

  هایو برای خرید هوده کارت را وارد نمایندرمز اینترنتی کافی است  ، پس از ثبت سفارش در فروشگاه های طرف قرارداد،خرید اینترنتیانجام  برای دارندگان محترم هوده کارت   

 شود. خرید شما ثبت و نهایی می ،شود که پس از اعالم آن به صاحب فروشگاه یکبار مصرف برای شماره تلفن همراه شما پیامک می تلفنی، پس از ثبت توسط فروشگاه، رمز 
 

 : طرف قرارداد  و تلفنی های اینترنتیفروشگاهتعدادی از 

 )سفارش انواع لوازم خانگی، موبایل، کاالی دیجیتال و ...(  هوده شاپ •

 )آجیل و خشکبار( خشکبار تواضع •

 )خدمات مسافرتی و گردشگری(  خدمات گردشگری رهی نو  •

 )لوازم ورزش ی(  فروشگاه اینترنتی ورزش ی ایران اسپورتر  •

 )خدمات خودرو( خدمات خودرویی دالینو  •

 سایت شب )اجاره روزانه ویال(  •

 )قابلمه و ظروف پخت و پز(  ی زرسابشرکت تولید •

 )سفارش انواع لوازم خانگی، موبایل، کاالی دیجیتال و ...( پیشگامان ارتباطات )پانا( •

 )سفارش انواع لوازم خانگی، موبایل، کاالی دیجیتال و ...( فروشگاه ره ایران •

 دیجیتال و ...()سفارش انواع لوازم خانگی، موبایل، کاالی  شرکت آوات پرداز پرشین  •

 )خدمات مسافرتی و گردشگری(  نمونه گشت پرواز •

 )خدمات مسافرتی و گردشگری( ام ان دی اف چارتر  •

 گیالن )رزرو ویال(  -مجموعه گردشگری باغ طوبی   •

 

توانند کلیه خریدها، اقساط پرداخت شده، اقساط مانده و ... را  اقع در سایت هوده کارت، میو دارندگان محترم هوده کارت، در سامانه سرویس ویژه دارندگان کارت  

  مشاهده نمایند.


