
 

 

 

 منظور از سقف اقساط چیست؟

اقساط خرید های هر فرد که بهه   سقف اقساط در واقع ابزاری است جهت مدیریت خرید با کارت اعتباری که موجب می شود مجموع    

 تجاوز نکند.    ز مبلغ تعیین شده به عنوان سقف اقساطا ،کسر خواهد شدوی صورت ماهانه از حقوق دریافتی 

نماید که مجموع اقساط خرید های انجام شده در ههر مهاه    خرید های خود را به گونه ای برنامه ریزیاین اساس، دارنده کارت باید بر    

بایست جمع مبلغ قسط خرید جدیهد بها مبلهغ قسهط     از سقف تعیین شده بیشتر نشود.  بنابراین اگر قصد خرید جدیدی داشته باشد می

ا سقف اقساط تعیین شده ماهانه باشد؛ در غیر اینصورت خرید جدید امکان پذیر نخواههد بهود و دسهت،اه،    قبلی حداکثر برابر ب هایخرید

 پیغام خطای عدم رعایت سقف اقساط را نشان خواهد داد.  

 

 به عنوان مثال: 

هزار  800رصد این مبلغ )د 20سقف اقساط تعیین شده نیز  و میلیون تومان 4ی به مبلغ فردی را در نظر ب،یرید که دارای کارت اعتبار

ههزار تومهان قسهط پرداخهت      500. حال فرض کنید این فرد قبال چند خرید با کارت انجام داده که بابت آنها ماهانه مبلهغ  تومان( باشد

قسطی که این فرد می تواند به مبالغ اقساط در حال پرداخت خهود ااهافه کنهد برابهر      مبلغ این اقساط، حداکثر مبلغ میکند؛ با توجه به

 هزار تومان:  300است با 

  300000 = 500000 – 800000 : حداکثر مبلغ قسط برای انجام خرید جدید   

باشهد  مذکور مبلغ شتر از د بیهزار تومان می باشد و  اگر مبلغ قسط جدی 300این بدین معنی است که حداکثر مبلغ قسط خرید جدید 

این خرید توسط کارت اعتباری  قابل انجام نخواهد بود و دارنده کارت یا باید مبلغ نقدی پرداخت خود را تا حدی افزایش دهد که مبلهغ  

ا در صهورت  یه  خرید های قبلی وی بهه اتمهام برسهد    هزار تومان بیشتر نشود یا منتظر بماند تا چند مورد از  اقساط 300قسط جدید از 

و اقساط خرید جدید در هر مهاه از   اقساط قبلی تا مجموعافزایش دهد، امکان تعداد اقساط را با توجه به سقف تعداد اقساط آن فروش،اه 

 سقف اقساط تعیین شده بیشتر نشود.  

گهردد. لهیکن،   مهی  شایان ذکر است محدودیت اقساط ماهانه به صورت پیش فرض در خصوص کارت های اعتبهاری بیمهه ملهت اعمهال    

و توسط باالترین مقام مالی، پرداخت اقساط کارت های اعتبهاری پرسهنل خهود را بهدون      یتواند به صورت کتبسازمان طرف قرارداد می

 محدودیت اقساط ماهانه اقدام نماید. میزان نسبت به تغییراز این طریق تضمین و  هیچ قید و شرط

 

                  ی مدرییت بیمه اهی اعتبار

 


