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با سالم وادب !
با هماهنگی انجام شده با بانک ملت مقرر گردید به اساتید و کارکنان محترم دانشگاه ها که به سفر علمی
فرهنگی و سیاحتی اعزام می شوند در قالب طرح شاپ کارت بر اساس شرایط ذیل وام با سود و کارمزد معین
پرداخت گردد:
 -1مبلغ وام بر اساس تعداد نفرات و بر اساس مقصد هر کشور و هزینه های مسافرین متفاوت است ولی
تالش شده است مبلغ وام کل هزینه سفر را پوشش دهد.
تذکرمهم :1مبالغ پرداختی فوق بعنوان وام برای نفرات اصلی به شعب بانک در سراسر کشور ابالغ شده است و
مسافرین محترم میتوانند فقط تا سقف تعیین شده برای سفر وام دریافت نمایند.
تذکرمهم :2پس از کسر هزینه های ریالی مابقی مبلغ وام پس از کسر  %4کارمزد بانکی به حساب سرگروه
عودت داده می شود تا پس از دریافت ارز مسافرتی در کشور مقصد هزینه ها را تسویه نمایید (.بغیر از مسیر
فرانسه که یک ماه قبل از سفر هزینه ها در ایران باید پرداخت شود.
جهت کسب اطالعات بیشتردرخصوص مراکزطرف قراردادبانک به سایت mellatshop.irمراجعه نمایید
 -2فقط کد ملی و مشخصات سرگروه یا نفر اصلی به بانک معرفی شده و نفر اصلی با مراجعه به شعب
بانک ملت و با ارایه ضامن مورد نظر بانک نسبت به دریافت وام اقدام می نماید.
 -3این کارت فقط برای سفرهای علمی  ،فرهنگی و تفریحی دانشگاهیان پیش بینی شده و فقط می توانید
هزینه سفر خود را در درگاه اینترنتی المهاجرپرداخت کنید و امکان خرید و دریافت وجه در
سایرفروشگاه ها و سایر دستگاه های خود پرداز و کارتخوان( بجزفروشگاههای طرف قراردادشاپ
کارت) میسر نمی باشد.
 -4در جدول ذیل سود دریافتی بابت دریافت شاپ کارت مشخص است و تعیین تعداد اقساط پرداختی و
سود آن در اختیار خود فرد می باشد و پس از مراجعه به شعبه می توانید اقساط 24 ،11، 12و33
ماهه با کارمزد های تعیین شده  ،انتخاب و پرداخت نمایید.
 -5اساتید و کارکنان محترم که در قرعه کشی پذیرفته شده باشند به بانک ارسال می گردد و مسافرین
محترم می توانند با مراجعه به شعبه و ارایه مدارک مورد نظر بانک وام خود را دریافت نمایند.
 -3درصورتی که اساتیدوکارکنان محترم تمایلی به استفاده ازوام نداشته باشند میتوانند همانند قبل
هزینه سفرخودرا بصورت ریالی(هزینه بلیط درایران )و یورویی (هزینه هتل وسایرخدمات کشور
مقصد)پرداخت نمایند .

