دفترچه راهنمای محصول وینسا
مشتری گرامی ضمن سپاس از انتخاب محصول وینسا ،به اطالع میرساند که دفترچه راهنمای حاضر حاوی اطالعات مهمی است که مطالعه
آن برای آشنایی با این محصول بسیار ضروری است .ازاینرو خواهشمندیم با دقت و حوصله آن را مطالعه کنید.

وقتی پولالزم هستید!
شاید برای خیلی از شما اتفاق افتاده باشد که بخواهید در یکزمان خاص ...
• به عزیزان و اعضای خانوادهتان به مناسبتهای مختلف هدیهای مناسب و باارزش بدهید؛
• مهمانی خانوادگی و جشن تولدی برای یکی از عزیزانتان برگزار کنید؛
• وسایل ضروری و دلخواهتان را بخرید؛
• به سفری خوب و خاطرهانگیز با دوستان و اعضای خانواده بروید؛
• هزینه پیشبینینشدهای بهویژه در حوزه سالمتی و پزشکی پرداخت کنید؛
ولی نقدینگی کافی نداشتید؛
معمول ا در این شررررای باتوجهبه اعتبار و جایگاهی که نزد دوسرررتان و آشرررنایان دارید از آنها پول موردنیازتان را قرض گرفتید و در زمانی
تعیینشده این بدهی را تسویه کردید.
بانک سامان درنظر دارد با ارائه مح صولی به نام وین سا مثل دو ستی نزدیک در کنار شما در مواقعی که باید خرید کنید؛ ولی نقدینگی
کافی ندارید ،مبلغی را در اختیارتان قرار دهد تا خریدهای ضروری خود را انجام دهید .شما فق باید هر مقدار از این پول را که ا ستفاده
کردید ،دوباره در تاریخ معین به حسابتان واریز کنید تا بتوانید در ماه بعد نیز از آن استفاده کنید.
محصول وینسا چـیـسـت؟
با محصول وینسا ،شما یک کارت اعتباری با مبلغ اعتبار  50میلیون ریال برای خرید از همه مراکز و فروشگاهها در دست دارید .در صورت
استفاده از این کارت به هر میزان ،شما میبایست حداکثر ظرف یک ماه ،بدهی خود را با بانک تسویه کنید.
برای دریافت کارت اعتباری وینسررا لزم اسررت یک «سرردرده کوتاهمدت وینسررا» افتتاح کرده و پس از سرردریشرردن حداقل یک ماه ،با کسررب
امتیازهای لزم و دارابودن شرای موردنیاز ،از این کارت بهرهمند شوید.

ویـژگیهای سپرده کوتاهمدت وینسا چیست؟
سدرده وین سا ،یک سدرده کوتاهمدت عادی ا ست که پس از افتتاح آن ،یک کارت بدهی به همراه  4پاکت رمز برای ا ستفاده از کارت ،نت
بانک ،تلفنبانک و سامانک به شما داده میشود تا با استفاده از آن به انجام فعالیتهای روزمره خود ازطریق درگاههای مختلف بدردازید.
ویژگیهای این سدرده شامل موارد زیر است:
• این سدرده در تمامی شعب بانک سامان قابلافتتاح است.
• افتتاح این سدرده از طریق نت بانک سامان امکانپذیر است.
• حداقل مبلغ برای افتتاح سدرده وینسا  500.000ريال است.
• نرخ علیالحساب سود سالنه این سدرده کمتر از نرخ معمول بانکی است (نرخ سود مربوطه در سایت بانک سامان قابلمالحظه است )
که بهصورت روزشمار و بر مبنای حداقل مانده هرروز محاسبه و بهصورت ماهانه به حساب شما واریز میشود.
• حداقل مبلغ برای افتتاح وینسا و حداقل موجودی برای برخورداری از سود علیالحساب این سدرده  500.000ريال است.
• شرط ماندگاری یکماه کامل موجودی سدرده ،برای برخورداری از سود علیالح ساب برای این نوع سدرده وجود ندارد .بهعبارتدیگر از
روز اول به شما سود موردنظر اختصاص مییابد.
• افتتاح این نوع سدرده بهصورت مشترک ممنوع است.
• هر فرد فق مجاز به افتتاح یک فقره سدرده وینسا در بانک سامان است،
• روی این سدرده ،کارت بردا شت با تمام قابلیتها همچون بردا شت وجه ،انتقال وجه در شبکه داخلی و شتاب برای شما صادر می
شود.
• بستن سدرده وینسا پیش از دریافت کارت اعتباری توس دارنده آن ،در هر زمان امکانپذیر است؛ اما در صورت دریافت کارت اعتباری،
بستن سدرده منوط به تسویه کارت اعتباری وینسا است.
چگونه امتیاز الزم برای درخواست کارت اعتباری وینسا را کسب کنیم؟
پس از افتتاح « سدرده کوتاهمدت وینسا» و سدری شدن یک ماه از زمان آن ،براساس معدل حداقل مانده روزانه در یک ماه این سدرده به
شما به ازای هر  50هزار ریال یک امتیاز تعلق خواهد گرفت .در صورتیکه پس از یک ماه امتیاز شما به  300ر سیده با شد ،کارت اعتباری
وینسا با مبلغ  50میلیون ریال به شما اختصاص مییابد.
درصررررورتیکه در ماه اول موفق به کسررررب امتیاز لزم نشرررردید ،در ماههای بعد میتوانید امتیازهای خود را افزایش دهید .بهعبارتدیگر،
امتیازهای شما در ماههای مختلف جمع و در صورت رسیدن به حداقل امتیاز موردنظر ( 300امتیاز ) امکان دریافت کارت اعتباری وینسا
برای شما وجود دارد.
معدل حداقل مانده روزانه در یک ماه هر سدرده به روش زیر محاسبه میشود:
• در پایان هرماه (از زمان افتتاح سدرده ) حداقل مانده سدرده بهصورت روزانه استخراج میشود.
• حداقلهای یادشده جمع و سدس بر تعداد روزهای همان ماه تقسیم میشود.
پس از محاسبه معدل حداقل مانده به روش فوق ،عدد بهدستآمده بر  50.000ریال تقسیم و امتیاز شما در این ماه محاسبه میشود.
مثال :اگر شرررما در تاریخ  1دی اقدام به افتتاح سررردرده وینسرررا با حداقل  500.000ریال کنید و پس از انواع فعالیتهای روزمره با کارت
بدهی و حسرراب وینسررا (خرید کال و خدمات ،پرداخت قبض ،خرید شررار  ،برداشررت وجه ،انتقال وجه ) وضررعیت حداقل مانده روزانه
حساب شما در دیماه به شرح جدول بعد ی باشد:

تاریخ
حداقل مانده روزانه (ریال)
تاریخ
حداقل مانده روزانه (ریال)
تاریخ
حداقل مانده روزانه (ریال)
مجموع حداقل مانده روزانه (ریال)
تعداد روزهای دی ماه
معدل حداقل مانده ماهانه (ریال)

1396/10/01
500,000
1396/10/11
140,039
1396/10/21
779,500

1396/10/02
500,000
1396/10/12
140,039
1396/10/22
0

1396/10/03
761,000
1396/10/13
15,039
1396/10/23
0

1396/10/04
761,000
1396/10/14
15,039
1396/10/24
460,000

1396/10/06 1396/10/05
7,411,000 1,378,000
1396/10/16 1396/10/15
612,039
807,039
1396/10/26 1396/10/25
460,000 1,460,000
78,232,734
30
2,607,758

1396/10/07
1,226,000
1396/10/17
0
1396/10/27
460,000

1396/10/08
847,000
1396/10/18
0
1396/10/28
20,460,000

1396/10/9
847,000
1396/10/19
26,500
1396/10/29
19,460,000

1396/10/10
847,000
1396/10/20
399,500
1396/10/30
17,460,000

معدل حداقل مانده دیماه شما برابر با  2.607.758ریال می شود که با تق سیم این مبلغ بر  50.000ریال امتیاز دیماه شما برابر با 52
است.
در این شرررای اگر در ماههای بعد معدل حداقل مانده شررما مانند جدول بعدی باشررد ،پس از سرره ماه مجموع امتیاز شررما بیش از 300
امتیاز (در مثال زیر  322امتیاز ) میشود و پس از سه ماه میتوانید درخواست کارت اعتباری وینسا را داشته باشید:
ماه
دی
بهمن
اسفند

معدل حداقل مانده ماهانه
(ریال)
2.607.758
7.500.000
6.000.000

امتیاز
ماه
52
150
120

مجموع امتیازها
52
202
322

در مثالی دیگر درصرورتیکه شرما در تاریخ  5اردیبهشرتماه اقدام به افتتاح سردرده وینسرا کنید ،این محاسربات تا تاریخ  5خردادماه (یک
ماه ) برای شما انجام خواهد شد .اگر در این بازه زمانی ،معدل حداقل مانده شما  20میلیون ریال باشد 400 ،امتیاز کسب خواهید کرد
و میتوانید درخواست کارت اعتباری را به بانک سامان ارائه کنید.
الزم است بدانید:
• کمترین میزان موجودی شررما در هرروز بهعنوان حداقل مانده روزانه در نظر گرفته میشررود .بهعنوانمثال اگر در یک روز مشررخ ،
مانده اول روز سررردرده وینسرررا  1میلیون ریال باشرررد و واریز وجهی به این سررردرده به مبلغ  2.5میلیون ریال و برداشرررت وجهی از این
سدرده با مبلغ  500هزار ریال باشد ،مانده آخر روز این سدرده  3میلیون ریال خواهد بود ولی حداقل مانده روزانه این سدرده  1میلیون
ریال خواهد بود.
• حداقل مانده روزانه برای روز اول (روز افتتاح حساب) برابر با مبلغ افتتاح حساب است.
• امتیاز هر مشتری پس از سدریشدن اولین ماه از تاریخ افتتاح سدرده بهصورت ماهانه محاسبه میشود.
• امتیازات وینسررا هرماه براسرراس سررازوکار مطرحشررده بهصررورت خودکار محاسرربه میشررود و شررما میتوانید ازطریق وبسررایت بانک
سامان ،تماس با مرکز سامان ارتباط یا مراجعه حضوری به شعبه ،از امتیازات کسبشده مطلع شوید.
• امتیازات دریافتی شما قابلانتقال به اشخاص دیگر نیست.
• درصورتیکه شما در هر زمان نسبت به بستن سدرده وینسا اقدام کنید ،امتیاز شما صفر خواهد شد.

دریافت کارت اعتباری وینسا
پس از کسب امتیاز موردنیاز و درخواست دریافت کارت اعتباری مربوطه ،در صورت دارابودن شرای زیر میتوانید کارت اعتباری وینسا را
دریافت کنید:
• سدریشدن حداقل یک ماه از تاریخ افتتاح سدرده وینسا؛
• کسب حداقل  300امتیاز ازطریق سدرده وینسا؛
• دارابودن یک برگ چک یا سفته به میزان  150درصد مبلغ اعتبار و یک ضامن معتبر (مانند کارکنان سازمانهای دولتی و معتبر ،کسبه
دارای جواز کسب ،وکال دادگستری ،اعضای هیئتعلمی دانشگاه ،مشتریان خوشحساب بانک و )...
• نداشتن چک برگشتی و تسهیالت و تعهدات معوق در شبکه بانکی
• نداشتن کارت اعتباری دیگری از بانک سامان در زمان درخواست کارت اعتباری وینسا
• در صورت دریافت کارت اعتباری از سایر بانکها ،مبلغ کل اعتبار دریافتی شما کمتر از  500میلیون ریال باشد.
• کسب رتبه اعتباری موردنظر بانک برای متقاضی
• کسب شرای توان بازپرداخت در بانک برای متقاضی و ضامن
بهطور خالصه فرایند دریافت کارت اعتباری از زمان درخواست آن به شکل زیر است:
مراجعه به یکی از شعب بانک سامان

افتتاح سدرده کوتاهمدت وینسا

آیا یک ماه از افتتاح سدرده وینسا سدری
شده است؟

خیر

سدریشدن زمان

بله

آیا امتیاز شما به  300رسیده است؟

خیر

کسب امتیاز لزم

بله

آیا شرای دریافت کارت اعتباری وینسا
را دارید؟

دریافت کارت اعتباری  50میلیون ریالی
وینسا

خیر

امکان دریافت
کارت اعتباری
وجود ندارد

ویژگیهای کارت اعتباری وینسا چیست؟
کارت اعتباری وینسا دارای ویژگیهایی به شرح زیر است:

مبلغ اعتبار  50میلیون ریال

امکان خرید از
همه درگاهها

کارمزد خرید
(نرخ مصوب بانک)

مدتزمان تسویه
مبالغ استفادهشده
ماهانه

دارای اعتبار
یکساله

شار مجدد

• مبلغ اعتبار :مبلغ اعتبار این کارت ثابت و برابر با  50میلیون ریال است.
• کارمزد خرید :با هر بار خرید و اسررتفاده از کارت اعتباری وینسررا ،کارمزد خرید (براسرراس نرخ مصرروب بانک و قابلمشرراهده در سررایت
بانک) در سررسید ماهانه از شما دریافت خواهد شد.
• مدتزمان تسویه :شما میبایست مبلغ استفاده شده از این کارت را به همراه کارمزدهای مربوطه ،حداکثر  7روز پس از تاریخ سررسید
کارت اعتباری بهحساب سدرده وینسا خودتان در بانک سامان برای تسویه واریز کنید.
بهعنوانمثال اگر شررررما در تاریخ  14دی ماه کارت اعتباری خود را دریافت و مبلغ  10میلیون ریال از اعتبار خود را در تاریخ  20دی ماه
خرج کنید ،میبایست این مبلغ را در تاریخ 14بهمنماه و حداکثر تا  7روز پسازآن به سدرده وینسا واریز کنید.
توجه :تاریخ سرر سید هر م شتری با توجه به تاریخ ت شکیل پرونده اعتباری تعریف می شود .بهعنوانمثال اگر شما  12بهمنماه پرونده
اعتباری خود را تشکیل دهید ،دوازدهم هرماه تاریخ سررسید صورتحساب شما خواهد بود .در صورت نیاز برای اطالع از زمان سررسید
ماهانه ،میتوانید به نتبانک یا یکی از شعب بانک سامان مراجعه کنید.
• شارژ مجدد :شما با واریز مبلغ استفادهشده از کارت اعتباری وینسا به حساب خودتان در زمان سررسید ،میتوانید این کارت را شار و
مجدد از آن استفاده کنید.
• مدت اعتبار :شما به مدت یک سال میتوانید از کارت اعتباری وینسا بارها استفاده کنید.
• امکان خرید از همه درگاه ها :با دریافت رمز اول و دوم کارت اعتباری وینسررررا ،میتوانید از تمامی در گاه های اینترنتی و کارتخوان
هرچندبار که بخواهید خرید کنید.

تسویه کارت اعتباری چگونه است؟
شررما میتوانید هر چندبار که بخواهید از کارت اعتباری وینسررا برای خریدهای خود در طی ماه اسررتفاده کنید .در این شرررای یک صررورت
حساب در سررسید بعدی برای شما صادر میشود .در شکل زیر مدل تسویه کارت اعتباری نشان داده شده است:
خرید با کارت اعتباری وینسا در همه فروشگاهها
(هرچند بار در ماه)

صورتحساب خرید شما هرماه و در
همان روز تشکیل پرونده اعتباری صادر و
برای شما ارسال میشود

ر وش :1

ر وش :2

مبلغ صورتحساب شما کمتر
از  20میلیون ریال باشد

مبلغ صورتحساب شما بیش
از  20میلیون ریال باشد

کل بدهی خود را میتوانید حداکثر تا 7
روز پس از تاریخ صدور صورتحساب
پرداخت کنید

کل بدهی خود را میبایست حداکثر تا 7
روز پس از تاریخ صدور صورتحساب
پرداخت کنید یا این بدهی را به کمتر از
 20میلیون ریال برسانید

در صورت عدم تسویه طی  7روز،
امکان انتقال بدهی به سررسید
بعدی با پرداخت کارمزد وجود دارد.

در صورت عدم بازپرداخت ،تسهیالتی
یکساله به میزان مبلغ بدهی ایجاد
خواهد شد.

روش اول :در صورتیکه میزان بدهی شما (مجموع ا صل مبلغ بدهی و کارمزدهای مربوطه ) کمتر از 20میلیون ریال با شد و به هر دلیلی
امکان تسررویه بدهی خود را ندارید ،میتوانید با پرداخت کارمزد انتقال ،بدهی خود را در سررررسررید بعدی پرداخت کنید( .این عملیات به
صورت اتوماتیک انجام میشود )
روش دوم :درصورتیکه میزان بدهی شما بیش از  20میلیون ریال باشد و این مبلغ در زمان مقرر توس شما تسویه نشده یا مبلغ بدهی
شما به کمتر از 20میلیون ریال کاهش نیابد ،ازآنپس ت سهیالتی یک ساله به مبلغ بدهی در نظر گرفته خواهد شد که در صورت پرداخت
هر قس  ،کارت اعتباری وینسا به این میزان شار خواهد شد.
توجه :درصررررورتیکه میزان بدهی شررررما (مجموع اصررررل مبلغ بدهی و کارمزدهای مربوطه ) بیش از  20میلیون ریال باشررررد ،میتوانید با
پرداخت بخشرری از بدهی بهطوریکه مبلغ بدهی به کمتر از  20میلیون ریال برسررد ،از امکان انتقال باقیمانده بدهی به سررررسررید بعدی با
پرداخت کارمزد استفاده کنید.

بهعنوانمثال درصورتیکه میزان بدهی شما  25میلیون ریال باشد ،یا میبایست کل بدهی خود را در زمان مقرر پرداخت کنید تا مجدد کارت
اعتباری شما به مبلغ  50میلیون ریال شار شود یا بخشی از آن را پرداخت کنید بهطوریکه میزان بدهی باقیمانده کمتر از  20میلیون ریال
شررود .در این شرررای مثال ا اگر  10میلیون ریال پرداخت شررود ،این میزان کارت اعتباری وینسررا شررار خواهد شررد و  15میلیون ریال بدهی با
پرداخت کارمزد انتقال ،به ماه بعد منتقل خواهد شد.
صدور مجدد کارت اعتباری وینسا چگونه است؟
شما تا یک سال امکان ا ستفاده از کارت اعتباری وینسا را خواهید دا شت و در صورت خوشحساببودن (تسویه بهموقع و کامل کارت
اعتباری و تسهیالت احتمالی ) و کسب حداقل  3000امتیاز پس از سدری شدن 12ماه استفاده از محصول وینسا ،امکان صدور مجدد
کارت اعتباری وینسا برای یک سال دیگر به مبلغ اعتبار  100میلیون ریال برای شما مهیا خواهد شد .درصورتیکه امتیاز شما در این بازه
زمانی کمتر از  3000امتیاز باشد ،در صورت خوشحسابی کارت اعتباری به میزان  50میلیون ریال برای یکسال دیگر صادر خواهد شد.

بیش از  3000امتیاز
در طی یکسال

خوش حساب بودن
(تسویه به موقع
کارت اعتباری)
کمتر از  3000امتیاز
در طی یکسال

صدور مجدد کارت اعتباری وینسا برای
یکسال دیگر با مبلغ اعتبار 100
میلیونریال
صدور مجدد کارت اعتباری وینسا برای
یکسال دیگر با مبلغ اعتبار 50
میلیونریال

امتیاز ماهانه پس از دریافت کارت اعتباری از مجموع امتیاز مانده سرررردرده وینسررررا و امتیاز خرید با کارت اعتباری وینسررررا در هر ماه
محاسبه و با یکدیگر جمع میشود.

 .1امتیاز مانده سپرده وینسا :هر  50هزار ریال معدل حداقل مانده روزانه در یک ماه حساب کوتاهمدت وینسا معادل یک امتیاز
 .2امتیاز خرید باکارت اعتباری وینساااا :هر  50هزار ریال خرید با کارت اعتباری وینسررررا از فروشاااگاههای طرف قرارداد بانک ساااامان از درگاههای
سامانی (دستگاه کارتخوان و درگاه خرید اینترنتی) معادل یک امتیاز
توجه :شما میتوانید برای افزایش امتیاز مانده سدرده وینسا ،از کارت بدهی سدرده وینسا در امور روزانه استفاده و این سدرده را بهحساب اصلی
خود تبدیل کنید.

امتیاز مانده
سدرده وینسا

امتیاز خرید با کارت
اعتباری وینسا

مثال :اگر شما در یک ماه ،با کارت اعتباری خود  5میلیون ریال خرید از فرو شگاههای طرف قرارداد بانک سامان و  20میلیون ریال از سایر مراکز
خرید کنید و معدل حداقل مانده سدرده وینسای شما نیز  7میلیون ریال باشد امتیاز ماه شما برابر است با:
نوع عملیات بانکی

مبلغ ماهانه
(ریال)

مبلغ مبنای امتیاز (ریال)

امتیاز

خرید با کارت اعتباری وینسا از فروشگاههای طرف قرارداد بانک سامان

5.000.000

50.000

100

خرید با کارت اعتباری وینسا از سایر فروشگاهها

20.000.000

0

0

معدل حداقل مانده سدرده کوتاهمدت وینسا

7.000.000

50.000

140

مجموع امتیاز یک ماه

240

بر همین اساس امتیازهای ماههای مختلف محاسبه و با یکدیگر جمع میشود.
توجه  :1برای مشاهده فروشگاههای طرف قرارداد بانک ،میتوانید به صفحه وینسا در سایت بانک سامان مراجعه کنید.
توجه  :2تمام امتیازات مشتریان قبل از دریافت کارت اعتباری (حتی اگر بیش از  300امتیاز باشد ) پس از دریافت کارت اعتباری ،منتقل و
با امتیازات کسبشده در این مرحله تجمیع خواهد شد.
چگونه از امتیازات خود مطلع شویم؟
امتیازهای شما بهصورت ماهانه محاسبه میشود و به روشهای زیر میتوانید از آن آ گاه شوید:
• وبسایت بانک سامان به نشانی www.sb24.com
توجه :امتیازات در سایت بانک سامان ،در صفحه وینسا با واردکردن شمار مشتری و کد ملی قابلمشاهده است .همانطور که میدانید
شماره مشتری ،قسمت سوم از شماره سدرده است .بهعنوانمثال اگر شماره سدرده شما  801-889-1234567-1باشد ،قسمت سوم
یعنی  1234567شماره مشتری شما است.
• تماس با مرکز سامان ارتباط (شماره تلفن )021-6422
• مراجعه به شعب
توجه :محاسبه امتیازها بهصورت ماهانه است و بازه ماهانه متناسب با زمان افتتاح سدرده وینسا خواهد بود .در این شرای نمایش
امتیازها  2روز پس از بازه ماهانه است.
بهعنوانمثال درصورتیکه شما در تاریخ  96/10/25اقدام به افتتاح حساب کوتاهمدت وینسا کنید ،بازه زمانی ماهانه شما تا تاریخ
 96/11/25خواهد بود و در تاریخ  96/11/27میتوانید امتیاز خود را به سه روش فوق مشاهده کنید .به همین ترتیب شما میتوانید
در روز  27ماههای آینده امتیازهای خود را مشاهده و بررسی کنید که آیا کارت اعتباری به شما تعلق میگیرد یا خیر .لزم به ذکر است پس
از دریافت کارت اعتباری نیز امتیازات شما در روز  27هرماه بهروزرسانی خواهد شد.
ارتباط با ما
درصورتیکه در خصوص محصول وینسا ،پیشنهاد و انتقاد یا شکایتی دارید ،میتوانید از راههای زیر با ما در ارتباط باشید:
• نشانی ایمیل info@sb24.com
• تماس با مرکز سامان ارتباط شماره تلفن ()021-6422

