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فروشگاهی  های  پایانه  در  تنها  کارت  شاپ  اساس  این  بر 
)POS، VPOS( پذیرندگان عضو ملت شاپ قابلیت استفاده 
دارد. از مهمترین مزایای این طرح برای دارندگان شاپ کارت، 

می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
 استفاده از فرصتهای خوب خرید

 دستیابی به گزینه های متنوع خرید  
 پرداخت وجه خرید در آینده 

شایان ذکر است مراکز تجاری و فروشگاههای طرف قرارداد ملت 
شاپ از طریق برچسب های ویژه ای که بر روی نمای بیرونی این مراکز 
نصب شده )تصویر ذیل( به دارندگان شاپ کارت معرفی می شوند.

< نحوه دسترسی به گزارش تراکنش های شاپ کارت در 
سامانه ملت شاپ 

ــایت   ــه س ــه ب ــا مراجع ــد ب ــی توانن ــاپ کارت م ــدگان ش دارن
www.mellatshop.ir  ضمــن مشــاهده  فهرســت اســامی 

پذیرنــدگان، گــزارش هــای مربــوط بــه تراکنش های خرید با شــاپ 
کارت خــود را بــا وارد نمــودن اطالعــات ذیــل دریافــت نماینــد:

< مراکز تماس

شاپ کارت ملت
Shop Card

رمز کد کاربریزمان فعالسازیکاربر
سطح دسترسیعبور

دارندگان 
شاپ کارت

24 ساعت پس از 
تاریخ صدور کارت

شماره 16 رقمی 
مشاهده تراکنش های کد ملیشاپ کارت

شاپ کارت خود

نام مرکز شماره تماسکاربر
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< شاپ کارت

نوعی کارت اعتباری است که مشتریان )دارندگان کارت( می توانند 
با مراجعه به مراکز ارائه کاال و خدمات عضو ملت شاپ )شبکه 
اعتباری پرداخت ملت( نسبت 
به خرید کاال یا خدمات مورد 

نظر اقدام نمایند. 

< نحوه دریافت شاپ کارت

کارت به دو شیوه » انفرادی«  و » گروهی« صادر خواهد شد. بدین 
ترتیب متقاضیان می توانند با مراجعه به یکی از شعب بانک ملت، 
نسبت به ارائه درخواست و دریافت کارت، طبق قوانین موجود 

اقدام نمایند.

< ویژگی های شاپ کارت 

 سقف فردی: حداکثر 200 میلیون ریال
 حداقل مبلغ کارت: 20  میلیون ریال

 نوع عقد: مرابحه
 نوع کارت: تقسیطی/  باز پرداخت یکجا

 مدت اعتبارکارت: 60 روز
 دوره تنفس: حداکثر 30 روز از زمان صدور صورتحساب

 نحوه بازپرداخت تسهیالت: حداقل 12 ماه و حداکثر 36 ماه 
 هزینه آبونمان صدور کارت: 1% مبلغ کارت اعتباری

 
نکته1: در صورت بازپرداخت تمام   / قسمتی از بدهی صورتحساب 
در مهلت استفاده از کارت )60 روز(، اصل مبلغ باز پرداخت شده 
به اعتبار کارت افزوده خواهد شد و مشتری می تواند در زمان 
باقیمانده تا پایان مهلت مذکور با استفاده از اعتبار موجود در کارت، 

خرید انجام دهد. 

نکته 2: چنانچه مشتری بدهی صورتحساب صادره را ظرف مهلت 
تعیین شده از زمان صدور صورتحساب)30 روز(پرداخت نماید 

مشمول 100 درصد تخفیف سود خواهد شد.

< نرخ سود، مدت بازپرداخت

< نحوه بازپرداخت اقساط

مشتریان محترم می توانند از طریق سامانه بانکداری اینترنتی، 
همراه بانک ملت، تلفن بانک یا پایانه های خودپرداز نسبت به 

بازپرداخت اقساط تسهیالت خود اقدام نمایند.

< ملت شاپ
مجموعه ای از فروشگاه ها و مراکز ارائه کاال و خدمات دارنده 
پایانه های فروشگاهی به پرداخت ملت بوده؛ که به موجب انعقاد 
قراردادی به عضویت شبکه فروشندگان این طرح در می آیند 
تا پذیرای شاپ  کارت های اعتباری صادره بانک شوند. به منظور 
از  متنوعی  مجموعه  کارت،  دارندگان  دسترسی  نقاط  افزایش 
درمانی،  خدمات  آموزشی،  خدمات  اصناف؛  برتر  فروشندگان 
خدمات گردشگری، آرایشی و بهداشتی، پوشاک، تاالر و خدمات 
و  دوچرخه  مبلمان،  و  دکوراسیون  ساختمانی،  مصالح  مجلس،  
موتور سیکلت، دیجیتال، ساعت، فرش و گلیم، فروشگاههای 
زنجیره ای و هایپرمارکتها، قطعات خودرو، کیف و کفش، لوازم 

خانگی، مواد غذایی، ورزش و سرگرمی انتخاب شده اند.

دارندگان شاپ کارت

دوره بازپرداخت نرخ سود
)ماهیانه(

درصد 
وثایق و تضامینآبونمان
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گروهی) با تضمین بازپرداخت 

اقساط توسط شرکت ها و 
سازمان های بزرگ(  


