
 شبیه سازی خرید با کارت اعتباری بیمه ملت                                      

تومان   750،000یعنی  ،درصد این مبلغ 15میلیون تومان بوده و سقف اقساط ماهانه برای این کارت نیز  5فرض کنید مشتری دارای کارت اعتباری با اعتبار 

 باشد.  تعیین شده

 ماهه: 8و در اقساط بدون اضافه نرخ  پیش پرداخت،بدون اول مشتری خرید  -1

 تومان 2،000،000 مبلغ با طی با کارت اعتباری بیمه ملت برابراقسا خرید قیمتبرابر با خرید نقدی  قیمت

 ط ماهانه :امبلغ اقس

2،000،000 ÷ 8 = 250،000   

 :ماهه 10درصد و تعداد اقساط  1ماهانه  )سود فروش اقساطی( اضافه نرخ پیش پرداخت،به عنوان درصد 20 بادوم خرید  -2

 تومان  3،000،000نقدی:  خرید قیمت

 تومان 600،000درصد پیش پرداخت(:    20نقدی )پرداخت سهم 

 تومان 2،400،000: )سود فروش اقساطی( اضافه نرخ  قسطی بدونخرید سهم 

 : )سود فروش اقساطی( جمع اقساط با احتساب اضافه نرخ

2،400،000 + (2،400،000 * 10 * 1%  تومان2،640،000 = (

تومان       264،000 = 10 ÷ 2،640،000   : مبلغ هر قسط    

 . باشدمی ابتدای هرماه ،سیستم محاسبه اقساط به نحوی تعریف شده که سررسید اقساط** 

گردد و سازمان مطابق با مفاد قرارداد می اعالمبه سازمانهای طرف قرارداد  پانزدهم همان ماه، حداکثر تا پایان روز نهم هر ماه**قسط خریدهای انجام شده تا 

 بانک ملت واریز نماید.  دواریز به حساب بیمه ملت نز شناسه با و از حقوق کارکنان کسربعد  حداکثر تا هفتم ماهبایست اقساط اعالم شده را می

سازمانهای طرف  باشد، لکن باعنایت به سیستم حسابداری پرداخت حقوق و دستمزد: سررسید پرداخت اقساط، یکم هرماه مینکته مهم -

 .در نظر گرفته شده استهفتم ماه  ،، جلوگیری از اعمال جرایم دیرکرد و به منظور سهولت انجام کار، حداکثر مهلت پرداخت اقساطقرارداد
 

 نوبت هر دو بابتاولین قسط  سررسیددر این حالت  ،انجام شده باشد 06/08/1395و خرید دوم در تاریخ  14/07/1395فرض کنید خرید اول در تاریخ   ،برای مثال -

رسال امربوطه  سازمان به ماه آبان پانزدهم تا دهم هایتاریخ حدفاصلرا  مزبورلیست اقساط مربوط به سررسید  باشد. بنابراین بیمه ملت،می 01/09/1395تاریخ  رید،خ

  (264،000+250،000) = تومان 514،000دراین تاریخ برابر است با و قابل پرداخت مجموع اقساط سررسید شده  ،مثال ما مورد برای مشترینماید که می

؛ با فرض باقی مانده است کارت از اعتبار تومان 360،000 مبلغ وکرده از اعتبار کارت را مصرف  تومان 4،640،000 تا به حالدارنده کارت با توجه به موارد فوق،  -

 خواهد شد.شارژ تومان 514،000پرداخت شده و اعتبار کارت به همان مقدار یعنی  01/09/1395دو مورد از اقساط در تاریخ  ،دنشواینکه اقساط به موقع پرداخت 

 بود. خواهد (360،000+ 514،000)=  تومان 874،000 با اعتبار کارت برابر پس از پرداخت قسط مربوطه،لذا 

بدون پیش پرداخت )تومان  800،000به مبلغ  )خرید سوم( مشتری قصد خرید جدیدی، به میزان اقساط پرداخت شده هاکارتمجدد شارژ پس ازفرض کنید حال  -3

و  ندارد دبرای این مشتری، امکان ثبت این خرید وجو در ماه تومان 750،000داشته باشد. با توجه به وجود سقف اقساط  ماهه 3اقساط در  (و بدون اضافه نرخ

با توجه به اقساط ماهانه ی در مثال ما  ."بیشتر خواهد شد جمع اقساط ماهانه از سقف اقساط ماهانه"با پیغام خرید غیرمجاز مواجه خواهد شد زیرا 

در  در این حالت نباشد؛تومان  236،000آن بیشتر از  یخواهد داشت که اقساط ماهانه را  اجازه ثبت خریدی، مشتری برای خریدهای قبلی تومان 514،000

 و توافق شده با فروشگاهها شرایطبایست به در اینصورت مشتری می برطرف خواهد شد لکندر نظر گرفته شود مشکل  ماه 4اقساط تعداد  صورت امکان اگر

 توجه نماید.درج شده است  /http://mellatcard.ir بیمه ملت به نشانی وب سایت کارت اعتباری که در مراکز طرف قرارداد

بایست می مشتریتومان(،  236،000سقف اقساط باقیمانده ) به با عنایتدر صورتی که امکان افزایش تعداد اقساط وجود نداشته باشد،  : مهم نکته

 پایان                                           بصورت نقد جهت انجام خرید با کارت اعتباری بیمه ملت پرداخت نماید. تومان 92،000مبلغ  حداقل

http://mellatcard.ir/

