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.

 .1معرفی محصول
وینسا
 .2ویژگیهای سپرده
وینسا

 .3زمان درخواست
کارت اعتباری وینسا

 .8ارتباط با ما

وقتی پول الزم هستید!

 .7صدور مجدد کارت
اعتباری وینسا

 .6روش تسویه کارت
اعتباری وینسا

 .4شرای دریافت
کارت اعتباری وینسا
 .5ویژگیهای کارت
اعتباری وینسا

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 حداکثر 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 ظرف یک ماه ،بدهی خود را با بانک تسویه کنید.
برای دریافت کارت اعتباری وین سا لزم ا ست یک « سپرده کوتاهمدت وین سا» افتتاح کرده و پس از سپری شدن حداقل یک ماه ،با دارابودن
شرای موردنیاز ،از این کارت بهرهمند شوید.
ویـژگیهای سپرده کوتاهمدت وینسا چیست؟
سرررپرده وینسرررا ،یک سرررپرده کوتاهمدت عادی اسرررت که پس از افتتاح آن ،یک کارت بدهی به همراه  4پاکت رمز برای اسرررتفاده از کارت،
نتبانک ،تلفنبانک و سرررامانک به شرررما داده میشرررود تا با اسرررتفاده از آن به انجام فعالیتهای روزمره خود ازطریق درگاههای مختلف
بپردازید .ویژگیهای این سپرده شامل موارد زیر است:
• این سپرده در تمامی شعب بانک سامان قابلافتتاح است.
• افتتاح این سپرده از طریق نت بانک سامان امکانپذیر است.
توجه :اگر قبال ا از مشتریان بانک سامان بودهاید و قصد افتتاح این سپرده را دارید ،در صورت تمایل میتوانید به نتبانک سامان مراجعه
کنید و از بخش سررپردهها و گشررایش سررپرده ،اقدام به افتتاح سررپرده وینسررا کرده و فق برای دریافت کارت بدهی وینسررا به شررعبه
مراجعه کنید.
• حداقل مبلغ برای افتتاح سپرده وینسا  500.000ريال است.
• نرخ علیالحساب سود سالنه این سپرده 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 موجودی برای برخورداری از سود علیالحساب این سپرده  500.000ريال است.
• شرط ماندگاری یکماه کامل موجودی سپرده ،برای برخورداری از سود علیالح ساب برای این نوع سپرده وجود ندارد .بهعبارتدیگر از
روز اول به شما سود موردنظر اختصاص مییابد.
• افتتاح این نوع سپرده بهصورت مشترک ممنوع است.
• هر فرد فق مجاز به افتتاح یک فقره سپرده وینسا در بانک سامان است،
• روی این سرپرده ،کارت برداشرت با تمام قابلیتها همچون برداشرت وجه ،انتقال وجه در شربکه داخلی و شرتاب برای شرما صرادر می
شود.
• بستن سپرده وینسا پیش از دریافت کارت اعتباری توس دارنده آن ،در هر زمان امکانپذیر است؛ اما در صورت دریافت کارت اعتباری،
بستن سپرده منوط به تسویه کارت اعتباری وینسا است.
چه زمانی میتوانیم کارت اعتباری وینسا را درخواست کنیم؟
پس از افتتاح « سپرده کوتاهمدت وینسا» و سپری شدن یک ماه از آن ،میتوانید در هر زمان با مراجعه به شعبه درخواست کارت اعتباری
وینسا را با شرط اینکه معدل حداقل مانده یک ماهه منتهی به روز درخواست شما بیش از  10میلیون ریال باشد ،داشته باشید.
معدل حداقل مانده در یک ماه برای هر سپرده به روش زیر محاسبه میشود:
• یک ماهه منتهی به روز درخواست کارت اعتباری مشخص میشود.
• حداقل مانده سپرده وینسا بهصورت روزانه استخراج میشود.
• حداقلهای یادشده جمع و سپس بر تعداد روزهای همان ماه تقسیم میشود.
پس از محاسبه معدل حداقل مانده به روش فوق ،درصورتیکه عدد بهدستآمده بیش از  10میلیون ریال باشد امکان درخواست کارت
اعتباری وینسا وجود دارد.

مثال :اگر شما در تاریخ  1دیماه اقدام به افتتاح سپرده وین سا کنید و پس از انواع فعالیتهای روزمره با کارت بدهی و ح ساب وین سا
(خرید کال و خدمات ،پرداخت قبض ،خرید شارژ ،بردا شت وجه ،انتقال وجه ) ،در تاریخ  18بهمنماه درخوا ست کارت اعتباری وین سا
کنید و وضعیت حداقل مانده یکماهه منتهی به این روز برای حساب شما به شرح جدول بعدی باشد:
1397/10/23 1397/10/22 1397/10/21 1397/10/20 1397/10/19 1397/10/18
تاریخ
7,411,000 1,378,000
761,000
761,000
500,000
500,000
حداقل مانده روزانه (ریال)
1397/11/03 1397/11/02 1397/11/01 1397/10/30 1397/10/29 1397/10/28
تاریخ
612,039
807,039
15,039
15,039
140,039
140,039
حداقل مانده روزانه (ریال)
1397/11/13 1397/11/12 1397/11/11 1397/11/10 1397/11/09 1397/11/08
تاریخ
460,000
1,460,000
460,000
0
0
779,500
حداقل مانده روزانه (ریال)
78,232,734
مجموع حداقل مانده روزانه (ریال)
30
تعداد روزهای دی ماه
2,607,758
معدل حداقل مانده ماهانه (ریال)

1397/10/24
1,226,000
1397/11/04
0
1397/11/14
460,000

1397/10/25
847,000
1397/11/05
0
1397/11/15
20,460,000

1397/10/26
847,000
1397/11/06
26,500
1397/11/16
19,460,000

1397/10/27
847,000
1397/11/07
399,500
1397/11/17
17,460,000

معدل حداقل مانده یکماهه موردنظر برابر با  2.607.758اسررررت ( کمتر از  10میلیون ریال) که در این شرررررای امکان درخواسررررت کارت
اعتباری مذکور وجود نخواهد داشررت؛ اما درصررورتیکه چند روز بعد و بهعنوانمثال در تاریخ  28بهمنماه مجدد جهت درخواسررت کارت
اعتباری مراجعه و معدل حداقل مانده یکماهه منتهی به این روز برابر با (12.235.854بیش از  10میلیون ریال) باشرررد ،به درخواسرررت
شما رسیدگی خواهد شد و در صورت دارا بودن شرای لزم کارت اعتباری مذکور تقدیم خواهد شد.
الزم است بدانید:
• کمترین میزان موجودی شرررما در هرروز بهعنوان حداقل مانده روزانه در نظر گرفته میشرررود .بهعنوانمثال اگر در یک روز مشرررخص،
مانده اول روز سرررپرده وینسرررا  1میلیون ریال باشرررد و واریز وجهی به این سرررپرده به مبلغ  2.5میلیون ریال و برداشرررت وجهی از این
سپرده با مبلغ  500هزار ریال باشد ،مانده آخر روز این سپرده  3میلیون ریال خواهد بود ولی حداقل مانده روزانه این سپرده  1میلیون
ریال خواهد بود.
• حداقل مانده روزانه برای روز اول (روز افتتاح حساب) برابر با صفر است.
• درصورتیکه شما در هر زمان نسبت به بستن سپرده وینسا اقدام کنید ،بدیهی است جهت درخواست کارت اعتباری میبایست سپرده
وینسا جدیدی افتتاح و مانده مناسب در حساب خود نگهداری کنید.
شرایط دریافت کارت اعتباری وینسا
پس از درخواست دریافت کارت اعتباری مربوطه ،در صورت دارابودن شرای زیر میتوانید کارت اعتباری وینسا را دریافت کنید:
• سپریشدن حداقل یک ماه از تاریخ افتتاح سپرده وینسا؛
• حفظ معدل حداقل مانده ماهانه به میزان  10میلیون ریال منتهی به روز درخواست کارت اعتباری
• دارابودن یک برگ چک 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 )...
توجه :درصورت نداشتن چک ،میتوانید یک برگ چک از شعبه تهیه کنید.
• 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 سپرده کوتاهمدت وینسا

آیا یک ماه از افتتاح سپرده وینسا سپری
شده است؟

خیر

سپریشدن زمان

بله

آیا معدل حداقل مانده ماهانه شما
بیش از  10میلیون ریال است؟

خیر

افزایش
ماندهحساب

بله

آیا شرای دریافت کارت اعتباری وینسا
را دارید؟

خیر

امکان دریافت
کارت اعتباری
وجود ندارد

دریافت کارت اعتباری وینسا تا سقف
 50میلیون ریال

ویژگیهای کارت اعتباری وینسا چیست؟
کارت اعتباری وینسا دارای ویژگیهایی به شرح زیر است:
مبلغ اعتبار حداکثر تا  50میلیون ریال

امکان خرید از
همه درگاهها

کارمزد خرید
(نرخ مصوب بانک)

مدتزمان تسویه
مبالغ استفادهشده
ماهانه

دارای اعتبار
یکساله

شارژ مجدد

• مبلغ اعتبار :مبلغ اعتبار این کارت حداکثر تا  50میلیون ریال است.
• کارمزد خرید :با هر بار خرید و اسررتفاده از کارت اعتباری وینسررا ،کارمزد خرید (براسرران 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 سپرده وینسا خودتان در بانک سامان برای تسویه واریز کنید.

بهعنوانمثال اگر شما در تاریخ  14دیماه پرونده اعتباری خود را تشکیل دهید و کارت اعتباری خود را دریافت و مبلغ  10میلیون ریال
از اعتبار خود را در تاریخ  20دیماه خرج کنید ،میبایست این مبلغ را در تاریخ  14بهمنماه و حداکثر تا  7روز پسازآن به سپرده 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 شارژ 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 وینسا 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 که به یکی از دو روش زیر و به انتخاب شما امکان تسویه بدهی وجود دارد .در شکل
زیر روشهای 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

روش :1

روش :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 همراه با
کارمزدهای مربوطه ایجاد خواهد شد.

روش اول :درصورتیکه میزان بدهی شما (مجموع اصل مبلغ بدهی و کارمزدهای مربوطه ) کمتر از  20میلیون ریال باشد ،میبایست این
بدهی تا حداکثر تا  7روز پس از تاریخ صدور صورتحساب پرداخت شود؛ اما درصورتیکه به هر دلیلی امکان تسویه آن را ندارید ،میتوانید
با پرداخت کارمزد انتقال ،بدهی خود را در سررسید بعدی پرداخت کنید( .این عملیات بهصورت خودکار 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 شارژ 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 شما دارای کارت اعتباری  50میلیون ریالی هستید و با توجه به استفاده از آن ،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 شارژ شود یا بخشی
از آن را پرداخت کنید بهطوریکه میزان بدهی باقیمانده کمتر از  20میلیون ریال شود .در این شرای مثال ا اگر  10میلیون ریال پرداخت شود،
این میزان کارت اعتباری وینسا شارژ خواهد شد و  15میلیون ریال بدهی با پرداخت کارمزد انتقال ،به ماه بعد منتقل خواهد شد.
صدور مجدد کارت اعتباری وینسا چگونه است؟
شرما تا یک سرال امکان اسرتفاده از کارت اعتباری وینسرا را خواهید داشرت و پسازاین مدت کارت اعتباری وینسرا قابلاسرتفاده نیسرت
بنابراین با توجه به و ضعیت خوشحسابی(ت سویه بهموقع و کامل کارت اعتباری یا ت سهیالت احتمالی ) ،پس از گذ شت یک سال از زمان
دریافت اولین کارت اعتباری وینسا ،امکان صدور مجدد کارت اعتباری وینسا از طریق یکی از شرای زیر برای شما وجود دارد:
 .1درصررورتیکه بدهی شررما به تسررهیالت تبدیل شررود و در یک سررال تمام اق ساط شما بهموقع پرداخت شود (بدون حتی یک روز
تأخیر در پرداخت اقسرراط) ،با در نظر گرفتن توان بازپرداخت ،کارت اعتباری وینسررا جدیدی تا سققق  100میلیون ریال به شررما
اختصاص مییابد.
 .2درصورتیکه بدهی شما به تسهیالت تبدیل شود و در یک سال حداکثر دو مورد تأخیر در بازپرداخت بدهی ماهانه داشته باشید،
با در نظر گرفتن توان بازپرداخت ،کارت اعتباری وینسا جدیدی تا سق اعتبار قبلی به شما اختصاص مییابد.
توجه :درصورتیکه پس از استفاده از کارت اعتباری وینسا ،بدهی شما در سررسید ماهانه تسویه شود ،با در نظر گرفتن توان بازپرداخت در
زمان صدور مجدد ،کارت اعتباری وینسا جدیدی تا سق  100میلیون ریال به شما اختصاص مییابد.
توجه :در صورتیکه بدهی شما به ت سهیالت تبدیل شود و در یک سال ،سه یا بیش از سه مورد تأخیر در بازپرداخت بدهی ماهانه دا شته
باشید ،کارت اعتباری جدیدی به شما اختصاص نمییابد.
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
• تمان با مرکز سامان ارتباط شماره تلفن ()021-6422

