
 

 

                       

گام دریافت کارت اعتباری سهام عدالت | بهآموزش گام
 بانک ملی، تجارت و پست بانک

سمت چرخید.  ها به یکی نگاهوقتی بحث آزادسازی سهام عدالت مطرح شد، ناگهان همه

ی ها افتاده بود. در نتیجهها اصال فراموشش کرده بودند، حاال بر سر زبانسهامی که خیلی

همین اتفاقات بود که طرح جدیدی درقالب کارت اعتباری سهام عدالت ارائه شد. بیشتر 

دانند که نحوه دریافت کارت اعتباری سهام عدالت چطور افرادی که سهام عدالت دارند نمی

در این مقاله عالوه بر آموزش دریافت کارت اعتباری سهام عدالت از سامانه  اخبار بورس .تاس

ایوا بانک ملی و اپلیکیشن زمرد بانک تجارت و پست بانک، به چند سوال مهم کاربران در 

 .ها را بخوانیدتوانید آنمی فضای مجازی هم پاسخ داده است که در ادامه
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 کارت اعتباری سهام عدالت چیست؟

از طریق بانک ملی و تجارت  عدالتسهام  قبل از آنکه به سراغ آموزش نحوه دریافت کارت اعتباری
ی خلق این تسهیالت حرف و پست بانک برویم، بهتر است اول کمی در مورد چیستی و فلسفه

ی این سهام در شرایط نزولی بازار مزید بر علت بزنیم. وقتی سهام عدالت آزادسازی شد، سیل عرضه
صمیم گرفت تسهیالتی را به شد تا شاهد کاهش قیمت آن باشیم. به همین خاطر سازمان بورس ت

 ۱۳۹۹ماه سال بهمن ۲۵دارندگان این سهام اعطا کند تا از فشار فروش کم کند. در نهایت در تاریخ 
 .این طرح اجرایی شد

شد از طریق بانک تجارت و بانک ملی دریافت در روزهای اول، کارت اعتباری سهام عدالت را تنها می
 .ارت از طریق پست بانک هم فراهم استکرد؛ اما حاال امکان دریافت این ک

 مبلغ کارت اعتباری سهام عدالت

اید یا غیر مستقیم. به فرقی ندارد که در موقع آزادسازی سهام عدالت روش مستقیم را انتخاب کرده
تان را در قالب اعتبار دریافت کنید. البته اگر از ارزش روز سهام ٪۶۰الی  ۵۰توانید حداکثر هر حال می

 .ستقیم را انتخاب کرده باید هیچ سهمی نفروخته باشید تا مشمول این طرح بشویدروش م

 عدالت سهامزمان دریافت کارت اعتباری 

اگر جزو مشمولین دریافت کارت اعتباری سهام عدالت هستید ولی هنوز اقدام به دریافت آن 
های مربوط به دریافت وام سهام عدالت هیچ حرفی از چنان فرصت دارید. در اطالعیهاید، همنکرده

اند، اند و تسویه کردهکسانی که یک مرتبه وام گرفتهزمان پایان این طرح به میان نیامده است. حتی 
 .توانند در این طرح شرکت کنند و دوباره تسهیالت را دریافت کنندباز هم می

 

 

 

 

 

 بازپرداخت کارت اعتباری سهام عدالت

ی کارت کنندهشود. روش اول این است که دریافتبازپرداخت این تسهیالت به دو صورت انجام می
ای از او گرفته ر همان یک ماه اول مبلغ را تسویه کند. در این صورت هیچ کارمزد اضافهاعتباری، د

برخی نگران این موضوع هستند که در صورت دریافت کارت اعتباری و بازپرداخت آن "
صحیح ای دیگر امکان دریافت کارت اعتباری وجود ندارد، در حالی که چنین مساله

نیست و سهامداران عدالت می توانند در هر زمان که تمایل دارند مجدد اقدام به 
 ".دریافت کارت اعتباری کنند

 [مطالعه خبر[ /سمیه محمدی / مدیر پروژه کارت اعتباری سهام عدالت
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شود. اما اگر بازپرداخت در طی الحسنه برای او در نظر گرفته میشود و تسهیالت به عنوان قرضنمی

بود.  خواهد ٪۱۸ی وام سه ساله با سود این زمان انجام نشود، کارت اعتباری سهام عدالت به منزله
در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط، بانک سهام عدالتی را که به عنوان وثیقه نزد خود نگه داشته 

چنان سهامش را پس از اتمام فروشد. اما اگر بازپرداخت اقساط به موقع باشد، سهامدار هماست می
هم  مجمع ور درچون حق رای و حضاقساط در اختیار خواهد داشت و از سود سالیانه و مواردی هم

 .برخوردار خواهد ماند

 نحوه ثبت نام و دریافت کارت اعتباری سهام عدالت

کار باید دریافت کارت اعتباری سهام عدالت به صورت آنالین و غیرحضوری است. برای انجام این 
های تجارت و ملی را دانلود و نصب کنید. در حال حاضر های مخصوص بانکاول از همه اپلیکیشن

کنند که در ادامه دو بانک تجارت و ملی در کنار پست بانک کارت اعتباری سهام عدالت را ارائه می
 .دهیمها را توضیح میهر کدام از روش

ثبت نام و احراز  sejam.ir به آدرس سامانه سجام ن باید درپیش از آن الزم است بدانید که متقاضیا
و های مربوط به بانک به صورت آنالین و از طریق ویدئو هویت کنند. احراز هویت در اپلیکیشن

شود. پس از انجام این چنین اسکن مدارک هویتی انجام میی متقاضی و همثبت تصویر زنده
 .شودمراحل، اعتبار به حساب مشتری افزوده می

راهنمای گام به گام و تصویری نحوه دریافت کارت اعتباری 
 سهام عدالت از بانک ملی

ریافت کنید، در ابتدا باید یکی از این سه اگر قصد دارید کارت اعتباری سهام عدالت را از بانک ملی د
 :اپلیکیشن را انتخاب کنید

 (سامانه مخصوص بانک ملی) ایوا 
 بله 
 شصت 

ها را کنید. اگر قبال این اپلیکیشنها تعریف اول از همه باید گواهی امضای خودتان را در این برنامه
های بعدی توانید آموزش را از بخشاید، دیگر نیازی به مرور این بخش ندارید و مینصب کرده
 .دنبال کنید

اند، برای دریافت کارت به این نکته توجه کنید که افرادی که روش آزادسازی مستقیم را انتخاب کرده
تغییر کارگزار  .ید این بانک را به عنوان کارگزارشان انتخاب کننداعتباری سهام عدالت از بانک ملی با
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پذیر است. در ادامه نحوه ثبت نام و دریافت کارت تان امکانی کارگزاری فعلیاز طریق سامانه ناظر
 .دهیمعدالت را در اپلیکیشن ایوا بانک ملی توضیح می اعتباری سهام

توانید از کنید، پس از فعال شدن و واریز اعتبار میاگر کارت اعتباری را از بانک ملی دریافت می
دارند خرید  QR code های افق کوروش، رفاه، وین مارکت و پذیرندگان دستگاه پوز سداد کهفروشگاه

 .کنید

 امضا در اپلیکیشن ایوا بانک ملیآموزش ثبت گواهی 

تان را ثبت کنید. برای انجام این کار گفتیم که بعد از نصب اپلیکیشن ایوا، باید امضای دیجیتال
 .مراحل زیر را دنبال کنید

 کلیک کنید« نشان بانک» اول از همه روی آیکون. 

 
 را انتخاب کنید« گواهی امضا» یحاال دکمه. 
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 را انتخاب کنید «امضا ثبت» ین صفحه را تیک بزنید و گزینهدر این مرحله باکس پایی. 



 

 
 شود. با اید نمایش داده میپس از انجام این کار، شماره موبایلی که با آن وارد برنامه شده

شود که باید آن را در کد تاییدی برای شما ارسال می« سازیدریافت کد فعال»کلیک روی 
 .کادر مربوطه وارد کنید



 

 
  تان را اسکن کنید. برای این کار باید با استفاده از در این مرحله الزم است که کارت ملیحاال

شده اسکن کنید. در پایان هم تان پشت و روی کارت را در کادر مشخصدوربین تلفن همراه
 .کلیک کنید« تایید و ادامه» یروی دکمه

 
 شود. ه شما نمایش داده میی جدید کد ملی بآمیز باشد در یک صفحهاگر اسکن موفقیت

 «لارسا» یاین کد را با کد ملی خودتان مقایسه کنید و اگر مغایرتی وجود نداشت، روی دکمه
 .ضربه بزنید



 

  این مرحله مربوط به احراز هویت و تشخیص چهره است. برای انجام این کار باید دوربین
ن بگیرید و به اپلیکیشن تان را روی حالت سلفی قرار بدهید و تصویری از خودتاموبایل

 .ارسال کنید

 
 شود و این اگر فرایند تطبیق چهره به درستی انجام شود، پیغامی به شما نمایش داده می

ی بعد هدایت به مرحله »ادامه فرایند -موفق» یدهد. با فشردن دکمهمسئله را اطالع می
 .شویدمی

 



 

شود، امضای خودتان را رسم تان ظاهر میموبایلی در کادر سفیدرنگی که در این مرحله در صفحه
اید یکسان کنید. این امضا باید کامال با امضایی که در شعبه بانک موقع افتتاح حساب ثبت کرده

 .را انتخاب کنید« تایید و ارسال امضا» یباشد. در پایان هم دکمه

 
 که مراحل ثبت گواهی  فهمیمی پیغام موفقیت مبنی بر ثبت امضای دیجیتال، میبا مشاهده

 .توانید از خدمات این برنامه استفاده کنیدامضا به پایان رسیده است. بعد از این مرحله می

 

 

 

 

 

 اعتباری سهام عدالت از سامانه ایوا بانک ملی کارتراهنمای دریافت 

دهیم که نحوه دریافت کارت اعتباری سهام عدالت از رسیم به اصل مطلب و توضیح میحاال می
 :طریق ایوا چگونه است. مراحل زیر را قدم به قدم دنبال کنید

توانید نحوه ثبت گواهی در ویدئوی زیر که بانک ملی آن را تهیه کرده است، می
امضای دیجیتال را برای دریافت کارت اعتباری سهام عدالت از طریق اپلیکشن ایوا 

 :بانک ملی مشاهده کنید

مندی از کارت اعتباری گام ثبت گواهی امضا در اپلیکیشن ایوا بانک ملی برای بهرهبهآموزش گام
 سهام عدالت
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 یکنید ولی این بار روی گزینهرا انتخاب  «نشان بانک» یی اصلی گزینهدوباره از صفحه 
 .کلیک کنید «نشان اعتباری»

 
  بعد از انجام این کار، کد ملی و کد امنیتی را در کادرهای مربوطه وارد کنید و پس از فعال

 .را فشار دهید« تایید» یدکمه «با قوانین و مقررات موافق هستم» یکردن تیک گزینه
  ی آن باید شود که پس از مطالعهنشان داده میدر این قسمت قوانین و شرایطی به شما

 .کلیک کنید «تایید و امضا» یروی گزینه
 شود. کد را در محل مشخص درج ی همراه شما ارسال میدر این مرحله یک کد به شماره

 ثبتشود که قبال آن را در سامانه سهام عدالت ای ارسال میکنید. دقت کنید که کد به شماره
 .ایدکرده

 تان را تایید کنیدین مرحله الزم است که اطالعات کاربریدر ا. 
 قرارداد مرابحه صدور نشان » و «درخواست توثیق سهام عدالت و سفارش فروش» یدو گزینه

را  «تایید» یرا تیک بزنید و پس از خواندن قوانین و وارد کردن کد امنیتی، دکمه« اعتباری
 .فشار بدهید



 

 بینید شود. اگر مشکلی نمیدر این مرحله تمامی اطالعات یک بار دیگر به شما نشان داده می
صحت اطالعات را اعالم کنید تا مراحل  «تایید» یو همه چیز صحیح است با انتخاب گزینه

 .به پایان برسند

 

 

 

 کارت اعتباری سهام عدالت از طریق بانک ملیپرداخت اقساط 

استفاده  «نشان بانک» برای پرداخت اقساط کارت اعتباری سهام عدالت بانک ملی باید از سرویس
 .توانید نحوه انجام این کار را به صورت تصویری ببینیدکنید. در ادامه می

 را انتخاب کنید «کارت اعتباری» یاپلیکیشن را باز کنید و گزینه. 

 
 حساب توانید سهام عدالت و صورتشوید که در آن میای میبا انجام این کار وارد صفحه

 .حساب ببینیدتان را به همراه گزارش صورتکارت

درک بهتر نحوه دریافت کارت اعتباری سهام عدالت در سامانه توانید برای باز هم می
 :ایوا بانک ملی به ویدئویی که این بانک تهیه کرده است نگاه کنید

 دریافت کارت اعتباری سهام عدالت در اپلیکیشن ایوا بانک ملیگام بهآموزش گام
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  برای اینکه اقساط کارت اعتباری سهام عدالت را پرداخت کنید، در این مرحله الزم است که

توانید شماره صورتحساب، این قسمت میکلیک کنید. در  «حساب کارتصورت» یروی گزینه
تاریخ صدور صورتحساب، تاریخ شروع دوره، تاریخ پایان دوره، جمع خرید طی دوره، سود 
دوره، بدهی دوره، سررسید گذشته، مبلغ قسط سررسید شده، نرخ سود ساالنه، مهلت 

 «پرداخت» یپرداخت، روش قسط بندی و وضعیت صورتحساب را ببینید. با کلیک روی گزینه
 .تان را پرداخت کنیدتوانید اقساط هر دوره از تسهیالتمی



 

 
 تان را تسویه کنیدتوانید صورتحسابهم می« تسویه»ی با انتخاب گزینه. 
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فروشگاه های  توانید ازکنید، فقط میتان را از بانک ملی دریافت میدقت کنید که اگر کارت اعتباری

 :اند ازها عبارتخرید کنید. این فروشگاه طرف قرارداد کارت اعتباری سهام عدالت بانک ملی

 افق کوروش 
 رفاه 
 وین مارکت 

ی توانید در صفحهها را میاین فروشگاه دارند. )لیست QR code پذیرندگان دستگاه پوز سداد که
 اپلیکیشن ایوا ببینید.(« نشان پرداخت»اختصاصی 

 نکاتی در مورد دریافت کارت اعتباری سهام عدالت از بانک ملی

توانید کارت اعتباری سهام عدالت را از بانک ملی دریافت کنید. اما بهتر با توجه به آموزش باال می
 :را هم در این خصوص بررسی کنیم است قبل از آن چند نکته

  :در بانک ملی  -2سهام عدالت داشته باشید.  -1برای استفاده از این سرویس حتما باید
اید هیچ سهمی را نباید اگر روش آزادسازی مستقیم را انتخاب کرده -3حساب داشته باشید. 

 .فروخته باشید
 کارت و حساب بانک مبدا با  برای استفاده از این سرویس، باید اطالعات هویتی صاحب

 .کارت یکسان باشداطالعات مالک سیم
 توانید گردش کارت اعتباری سهام عدالت را ببینیدمی «گزارشات کاربر» در منوی. 
 کشد تا کارت اعتباری دیجیتالی تان را تکمیل کردید، دو تا سه روز طول میوقتی اطالعات

 .صادر شود
 ها قابل استفاده استبارکدخوان فروشگاه این کارت فیزیکی نیست و از طریق. 
 تان باشدتان موقع خرید پیشبرای پرداخت تنها کافی است تلفن همراه. 

 راهنمای دریافت کارت اعتباری سهام عدالت از بانک تجارت

رویم سراغ بانک تجارت. نحوه دریافت کارت اعتباری سهام عدالت از بانک تجارت بستگی حاال می
ازی این سهام دارد که به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم است. هر دو روش را در به روش آزادس

 .کنیمبا هم بررسی می اپلیکیشن زمرد دهیم و مراحل دریافت این کارت را از طریقادامه توضیح می

 دریافت تسهیالت اعتباری سهام عدالت از بانک تجارت با آزادسازی مستقیم

برای ثبت نام و دریافت تسهیالت اعتباری سهام عدالت با روش آزادسازی مستقیم بانک تجارت اول 
بینید که مراجعه کنید. اگر الزم می amedalat.irsah از همه باید به سامانه سهام عدالت به آدرس

اطالعاتی مانند شماره همرا و شماره شبا را ویرایش کنید، این کار را از طریق این سایت انجام 
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تان را هم از طریق همین صفحه توانید روش آزاد سازی و دارایی سهام عدالتچنین میبدهید. هم

تان را هم انجام د در سامانه سجام ثبت نام کنید و احزار هویتکنیم که بایببینید. باز هم تکرار می
 .بدهید

بعد از انجام این کار، الزم است که وارد سامانه مشاهده و فروش سهام عدالت کارگزاری بانک تجارت 
شوید. پس از ورود به این سایت الزم است که کارگزار ناظر سهام  tejarat.rayanbroker.ir-se به آدرس

 .تان را به کارگزاری بانک تجارت تغییر بدهیدعدالت

پس از انجام این کار، اپلیکیشن زمرد بانک تجارت را دانلود و نصب کنید. سپس باید درخواست 
های بعدی آن را به صورت دریافت کارت اعتباری را از طریق همین اپلیکیشن ثبت کنید که در بخش

از طریق سایت بانک  IOS های اندروید ودهیم. دانلود اپلیکیشن زمرد در نسخهتصویری توضیح می
تصویر زیر اینفوگرافیک نحوه ثبت نام و دریافت کارت اعتباری سهام  تجارت قابل دسترسی است.

 .دهدعدالت از بانک تجارت را به روش آزادسازی مستقیم نشان می
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 دریافت تسهیالت اعتباری سهام عدالت از بانک تجارت با آزادسازی غیرمستقیم
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روش قبلی برای افرادی بود که آزادسازی مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده بودند اما این بخش 

 .اندبه سهامدارانی مربوط است که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده

 تان را به روز کنیدبه شماره شبا و تلفن همراه در این روش هم باید اول اطالعات مربوط. 
 بعد از آن الزم است در سامانه سجام هم ثبت نام کنید. 
  به  غیرحضوری کارگزاری بانک تجارتسپس باید در سامانه ثبت نام

کد  و غیرحضوری ثبت نام کنید و آنالین به صورت btcode.tejaratbankbrk.ir آدرس
 .خودتان را به صورت آنالین دریافت کنید بورسی

 آدرس ، به سامانه اکسیر بانک تجارت بهپس از انجام این کارها  tejarat.exirbroker.com  
تان را انتخاب گذاری استانیی تغییر کارگزار ناظر، سهام سرمایهمراجعه کنید و از طریق گزینه

را اضافه کنید. « وس»کنید. برای انجام این کار به اول نام استان محل صدورتان دو حرف 
 «.وستهران»مثل 

  باید اپلیکیشن زمرد بانک تجارت را نصب و درخواست دریافت کارت اعتباری سهام حاال
 .عدالت را ثبت کنید

 توانید درخواست دریافت می «توثیق سهام» وقتی برنامه را نصب کردید، با انتخاب گزینه
 .کارت اعتباری سهام عدالت بانک تجارت را ثبت کنید
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 ز بانک تجارتمراحل توثیق سهام و دریافت تسهیالت ا

خواهیم مراحل توثیق در دو بخش قبلی به صورت کلی توضیحاتی را ارائه کردیم و در این بخش می
تان را به سادگی ثبت کنید. برای توثیق سهام را هم شرح بدهیم تا به کمک آن بتوانید درخواست

اند مرحله عبارت ی کلی پیش رو دارید که هر کدام شامل چند گام دیگر هستند. این سهسه مرحله
 :از

 ثبت درخواست تسهیالت 
 افتتاح حساب تسهیالت 
 امضای قرارداد تسهیالت 

 .دهیمحاال هر کدام از این مراحل را در زیر توضیح می

توانند بدون هیچ محدودیتی گیرند میافرادی که کارت اعتباری سهام عدالت را از بانک تجارت می
 .ها خرید کننداز تمام فروشگاه

 درخواست تسهیالتثبت 

 ی برای توثیق سهام عدالت و دریافت تسهیالت مربوط به آن، باید اول از همه وارد صفحه
را انتخاب کنید. در این  توثیق سهام اصلی اپلیکیشن زمرد بشوید. سپس الزم است منوی

 .مرحله احزار هویت به صورت آنالین و غیرحضوری انجام خواهد شد

https://akhbarbourse.com/
https://t.me/akhbarboursecom
https://twitter.com/akhbarboursecom
https://www.aparat.com/akhbarboursecom
https://www.instagram.com/akhbarbourse_com/


 

 
 توانید خدمت، میز خدمت را خواهید دید. از طریق این محیط میپس از انجام این مرحله 

 .را انتخاب کنید و باقی مراحل را پیش ببرید «توثیق سهام عدالت جهت دریافت تسهیالت»
 کند که باید کد پیامک شده را در فرم در این مرحله، کارگزار ناظر برای شما پیامکی ارسال می

 .مربوطه وارد کنید
  توانید قرارداد توثیق سهام را ببینید. اول از همه مفاد قرارداد را با دقت کار میبا انجام این

را انتخاب کنید تا عملیات ادامه پیدا کند  «بله» یمطالعه کنید. اگر مورد تاییدتان بود گزینه
 .ی بعد برویدو به مرحله

 خواهید شد. در این  ی مربوط به تعیین تعداد اقساطبا انجام تمام مراحل باال، وارد مرحله
چنین میزان تسهیالت دریافتی شود. همتوانید ببینید که چه مقدار سهام وثیقه میقسمت می
 ۲۴توانید تا سقف حداکثر توانید بببنید. تعداد اقساط بازپرداخت تسهیالت را میرا هم می

 .ماه تعیین کنید
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 اید برای ادامه دادن فرایند شود و ببعد از تعیین تعداد اقساط، درخواست توثیق ثبت می

 .کلیک کنید «ادامه» یروی گزینه

 

 

 

 

 افتتاح حساب تسهیالت

 ی افتتاح حساب مرابحه بشوید و اطالعات وقتی مراحل باال را انجام دادید، باید وارد مرحله
 .های مربوط وارد کنیدالزم را در بخش

 بعدی که شامل اطالعات هویتی  کلیک کنید و در فرم «ایجاد»  با انجام این کار، روی دکمه
 .را انتخاب کنید «تایید» یاست، گزینه

  در پایان این بخش، فرم اطالعات پرداخت را خواهید دید که با تایید آن به درگاه پرداخت
 .هزار تومانی را برای افتتاح حساب واریز کنید ۱۰۰ی شوید تا مبلغ اولیههدایت می

 امضای قرارداد تسهیالت

های مربوط به گردید و الزم است فرممراحل باال و تکمیل پرداخت، به اپلیکیشن زمرد برمیبا اتمام 
تسهیالت را مطالعه کنید. اگر مفاد آن مورد تاییدتان است، به کمک امضای دیجیتال که قبال آن را 

را دنبال  تان را اعالم کنید. پس از آن الزم است مراحل زیراید مراتب رضایتدر اپلیکیشن ثبت کرده
 :کنید

 تان را به ی تراکنش پرداختدر اولین گام پس از پرداخت مبلغ و ورود به اپلیکیشن، نتیجه
ی بعد هدایت را کلیک کنید تا به مرحله« ادامه»ی همراه کد پیگیری خواهید دید. دکمه

 .شوید
 ی ک روی گزینهشده را خواهید دید که با کلیبا انجام این کار، شماره حساب تسهیالت افتتاح

 .توانید فرایند را دنبال کنیدمی« ادامه»
 ی تسهیالت )شامل نامه، مرابحه، تعهدنامه و برگهدر مراحل بعدی متون مربوط به وکالت

ها را بخوانید و شود. حتما با دقت آناطالعات مربوط به تسهیالت( به شما نشان داده می
را امضا کنید. روند ثبت امضای دیجیتال هم  تان این قراردادهامجددا با امضای دیجیتال

شود که باید آن را در محلی که در طور است که یک کد تاییدیه برای شما ارسال میاین
 .اپلیکیشن مشخص شده است ثبت کنید

 ی آن ظرف شود و نتیجهها، درخواست شما بررسی میپس از تایید و امضای تمام این فرم
 .تان خواهد رسیدپیام کوتاه به اطالعساعت کاری از طریق  ۴۸مدت 

 :ی بسیار مهم این است کهنکته

تان به اید تمام سهاماید و هیچ سهمی نفروختهاگر آزادسازی مستقیم را انتخاب کرده
توانید تان غیرمستقیم بوده، میشود. اما اگر روشعنوان وثیقه نزد بانک نگهداری می

 .تان را برای وثیقه تعیین و مشخص کنیددلخواهی از سهاممقدار 
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 آموزش دریافت کارت اعتباری سهام عدالت از پست بانک

خواهیم نحوه دریافت کارت اعتباری سهام عدالت از در این بخش و قبل از پایان این مطلب، می
های قبلی ندارد و فقط تفاوت طریق پست بانک را آموزش بدهیم. روش کار تفاوت چندانی با روش

 www.postbank.ir ر این است که باید به جای ثبت نام در اپلیکیشن به سایت پست بانک به آدرسد
 :ی مهم در این زمینه توجه کنیدمراجعه کنید. اما به چند نکته

 قیم را انتخاب کرده باشند توانند از پست بانک کارت اعتباری بگیرند که روش مستافرادی می
ی تغییر کارگزار ناظر، طور نبود با استفاده از گزینهشان بانک سپه باشد. اگر اینو کارگزاری

 .توانند فرایند تغییر کارگزار را انجام بدهندمی
 توثیق سهام » پس از ورود به سایت، از منوی خدمات و قسمت خدمات ویژه، زیرمنوی

 .را انتخاب کنید «عدالت

 
 های مربوطه وارد کنید. سپس باید مطابق تصویر زیر اطالعات خواسته شده را در قسمت

شود که به ها به شماره موبایلی ارسال میدقت کنید که پس از انجام این کارها تمام پیامک
 .نام شخص متقاضی باشد
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 ارسال کند. های موردنیاز را تکمیل و ی مربوطه، متقاضی باید فرمپس از ورود به صفحه

 .شودهای الزم انجام و قبول یا رد آن به متقاضی اطالع داده میسپس استعالم
 را تایید  «توثیق سهام عدالت و وکالت فروش» در حین فرایند الزم است که متقاضی فرم

 .ی مراحل انتخاب کندی موردنظر خودش را برای انجام ادامهکند و شعبه
  شود. مشتری باید ی موردنظر ارسال میمتقاضی به شعبهپس از انجام این کار، اطالعات

ی مذکور مراجعه کند و تشریفات قانونی طی سه روز کاری پس از ثبت درخواست، به شعبه
ی توثیق ها، متقاضی در حقیقت اجازهها را امضا کند. با انجام این گامرا انجام دهد و فرم
 .دهدسهام را به بانک می

روز انصراف خود را از دریافت تسهیالت اعالم  ۱۵ایطی که متقاضی طی مدت توجه کنید که در شر
 .شودکند، سهامش آزاد می

 جمع بندی

شود. باید توجه کنید کارت اعتباری سهام عدالت تسهیالتی است که به دارندگان این سهام اعطا می
پس از دریافت کارت شود. که این کارت به صورت اعتبار است و مبلغ نقدی برای شما واریز نمی

های طرف قرارداد اقدام به خرید کاالها و اقالم موردنیازتان کنید. اگر توانید از طریق فروشگاهمی
بتوانید تمام مبلغ تسهیالت را ظرف مدت مدت یک ماه تسویه کنید، دیگر نیازی به پرداخت کارمز 

 ٪۱۸ی وام سه ساله با سود هنیست. ولی اگر تسویه در این مدت انجام نشود، تسهیالت به منزل
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توان از طریق بانک تجارت و ملی و پست بانک ایران دریافت اکنون این کارت را میخواهد بود. هم

 .کرد

 سواالت متداول با پاسخ های کوتاه

 توانم کارت اعتباری سهام عدالت را دریافت کنم؟چطور می

 .تجارت و پست بانکاز طریق سامانه ایوا بانک ملی، اپلیکیشن زمرد بانک 

 گیرد؟کارت اعتباری سهام عدالت به چه کسانی تعلق می

به کسانی که در روش مستقیم سهامی را نفروخته باشند. در روش غیرمستقیم محدودیتی وجود 
 .چنین سهام فرد نباید توقیف شده باشدندارد. هم

 ی حضوری است؟برای دریافت وام سهام عدالت نیاز به مراجعه

ها باید کنید، برای امضای فرممام مراحل آنالین است. البته اگر از طریق پست بانک اقدام میخیر. ت
 .به یکی از شعب پست بانک مراجعه کنید

 شود استفاده کرد؟از کارت اعتباری سهام عدالت کجا و در چه مواردی می

های طرف قرارداد این بانک هتوانید آن را در فروشگااید میاگر کارت اعتباری را از بانک ملی گرفته
شود ها میاستفاده کنید. کارت اعتباری بانک تجارت محدودیتی در استفاده ندارد و در تمام فروشگاه

 .با آن خرید کرد

 بازپرداخت کارت اعتباری سهام عدالت چگونه است؟

صورت، کارت گیرد. در غیر این اگر ظرف مدت یک ماه، وام را تسویه کنید سودی به آن تعلق نمی
 .کارمزد خواهد بود ٪۱۸اعتباری وامی سه ساله با 

 توانم کارت اعتباری سهام عدالت را دریافت کنم؟تا کی می

 .محدودیت زمانی برای دریافت این کارت وجود ندارد

 برای دریافت وام سهام عدالت به ضامن نیاز است؟

 .شوداشته میخیر. چون سهام عدالت به عنوان وثیقه نزد بانک گرو نگه د
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