*انتخاب کاال و تعین مبلغ فاکتور و میزان پیش پرداخت ( حداقل  30درصد )
* به ازای هر ماه  3درصد سود به کل بدهی تعلق می گیرد .حداقل  4و حداکثر  10ماه
* بطور مثال یک فروش اقساطی به مبلغ  10میلیون را با سود  3درصد در هر ماه تعیین می کنید و مدت باز پرداخت هم  6ماه تعیین شده است .در
نتیجه خریدار با توجه به اینکه هر ماه  3درصد مبلغ به عنوان سود باید پرداخت کند در کل در طول  6ماه معادل  18درصد مبلغ کل که معادل
1میلیون  8هزار تومان هست را به عنوان سود باید همراه اصل بدهی بصورت چک تحویل نماید .
و در آخر مشتری مبلغی معادل  11میلیون  800هزار تومان در  6قسط که مبلغ هر قسط معادل  1میلیون  966هزار تومان را به صورت چک باز
پرداخت کند.
* تاریخ چک ها از زمان خرید کاال محاسبه می گردد.
*پس از محاسبات چک ها خریدار باید تصویر چک ( حتما صیادی ) خود را برای استعالم ارسال نماید ،
مشتری باید گزارش اعتبار سنجی خود را از برنامه شرکت اعتبار سنجی آیس وابسه به بانک صادرات با هزینه 10هزار تومان تهیه نماید .
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*شخص چک دهنده باید حتما جهت نوشتن چک ها و امضای قرارداد قسطی بصورت حضوری در محل فروشگاه حضور به هم رساند و مشخصات چک
دهنده با کارت شناسایی معتبر تطبیق داده شود.
*اعتبار سنجی بابت کسی می باشد که چک میدهد یعنی صاحب چک که حتی ممکن است از خریداران نباشد.
*موبایل شخصی که میخواهد اعتبار سنجی در آیس بشود باید بنام خودش باشد در غیر اینصورت برنامه آیس هزینه کم میکند و گزارشی نمیدهد.
*پاسخ اعتبار سنجی بسته به مبلغ اقساطی و تعداد قسطها متفاوت است  .تفسیر هر اعتبار سنجی متفاوت خواهد بود.
و اگر اعتبار تایید شود بین 2تا  30میلیون خواهد بود  ،این پاسخ از این جهت است ک به برخی خریداران اعتبار کمتری از مبلغ درخواستی داده می
شود و برای کسی محدودیتی ندارد .همچنین برخی خریداران بخاطر کارکرد ضعیف حسابشان باید مبلغ بدهی را در اقساط بلند مدت مثل  8یا  10ماه
پرداخت نمایند.

مدارک مورد نیاز خریدار ضامن :
برای کارمندان :
تصویر کارت شناسایی ( کارت ملی )
فیش حقوق و یا حکم کارگزارینی
قبض برق یا اب یا گاز منزل و یا تصویر اجاره نامه

مشاغل آزاد خریدار و ضامن :

تصویر کارت شناسایی ( کارت ملی )
جواز کسب
قبض برق یا اب یا گاز منزل و یا تصویر اجاره نامه

*چک دهنده باید از خریداران یا اقوام درجه یک و خانواده باشد  ،در غیر این صورت هم قابل قبول می باشد تحت شرایط خاص به این صورت ک
تمامی مدارک ذکر شده را باید ارائه دهد
*کسی که چک میدهد باید حتما در محل فروشگاه چک را نوشته و امضا نمایید و همچنین قرارداد فروش اقساط را تکمیل نماید.
* به هیچ وجه چک نوشته شده از قابل قبول نمی باشد ( .حتی چک خود خریدار )
*چکهای باالی  5میلیون حتما باید از بانک استعالم شوند و در صورت خرید در ساعات بعد از  15عصر با پورقناد هماهنگ شود.

در صورتی که شماره موبایل بنام چک دهنده نمی باشد فقط برای مبالغ زیر  3میلیون با سیستم استعالم چک برگشتی و بقیه موارد مورد نیاز امکان
تاییدیه وجود دارد که بسته به اعتبار و بررسی مدارک تایید و یا عدم تایید داده می شود.
برای مبالغ باالی  3میلیون تومان در صورتی که موبایل بنام نمی باشد :
 – 1با تاخیر حداکثر یک روز کاری جهت استعالم بانک مرکزی مشتری به روش سنتی
 -2خ ریدار یک سیم کارت اعتباری بنام خود خریداری نماید و یا سیمکارت خود را تغیر نام دهد  .این این فرایند حداقل  24ساعت زمان می برد (
ممکن است بیشتر هم بشود ).
 – 3شخصی بعنوان ضامن معرفی نمایند که قابلیت دریافت گزارش آیس ایشان وجود داشته باشد و پشت چکها و قرارداد قسطی را بعنوان ضامن امضا
نماینده

بانک هایی که برای استعالم مشکلی اوکی هستند:
آینده  ،پارسیان  ،تجارت  ،رفاه  ،سامان  ،سپه  ،سرمایه  ،سینا  ،صادرات  ،ملت  ،ملی  ،کارآفرین ،
بانکهایی که مشتری باید حتما پرینت  3ماهه بیاورد:
اقتصاد نوین  ،انصار  ،پاسارگاد  ،شهر  ،صنعت و معدن  ،رسالت  ،قرض الحسنه مهر ایران  ،قوامین  ،دی
هر بانکی که در لیست باال نباشد  .چکهایشان قابل قبول نمی باشد:
ایران زمین  ،توسعه تعاون  ،توسعه صادرات ایران  ،حکمت ایرانیان  ،خاورمیانه  ،مهر اقتصاد ،پست بانک  ،کلیه موسسات اعتباری از قبیل  :توسعه ،
ملل  ،کاسپین  ،نور  ،کوثر

توجه  :اگر شخصی شغل معتبر دولتی داشت و از لیست بانکهای غیر قابل قبول بود در صورت بررسی
مدارک امکان تایید و قبول چک وجود دارد مثل کارمندان وزارت نفت یا نیرو و...

نکات مهم :
چکها حتما باید در فروشگاه نوشته شود
فرد همراه خریدار پشت چکها را امضا نموده و قرارداد را بخش ضامن دقیق پر نماید.

آموزش گرفتن گزارش بصورت تصویری :
https://www.icescoring.com/

-1به آدرس سایت رفته و مطابق تصویر مراحل 1تا  5را تکمیل بفرمایید .یک نکته مهم که باید شماره موبایل بنام کد ملی ثبت
شده باشه در غیر اینصورت هزینه کسر شده و گزارشی ارسال نمی گردد.

 -2یک کد به شماره موبایل ثبت شده پیامک می گردد که در کمتر از  60ثانیه باید ثبت گردد  ،در غیر اینصورت گزینه ارسال
مجدد کد و یا ارسال از طریق تماس تلفنی نمایاین می گردد که میتوان به این طریق کد را دریافت و ثبت نمود.

 -3درین مرحله هزینه اعتبارسنجی نمایش داده شده و بافشردن دکمه پرداخت به درگاه بانکی رفته و نسبت به پرداخت
وجه اعتبار سنجی اقدام می فرمایید .برای پرداخت اینترنتی نیاز بداشتن رمز دوم یکی ازکارتهای عضو شبکه شتاب می
باشد.

 -4پس از پرداخت موفق صفحه دریافت گزارش نمایش داده می شود ک با زدن روی گزینه دانلود پی دی اف نسبت به دانلود
و ارسال فایل مربوطه برای فروشگاه اقدام می نمایید.

در موبایل مطابق شکا باال گزارش را دریافت می نمایید.

