حذف ضامن برای متقاضیان وام بانک رسالت
به استحضار می رساند بر اساس تفاهمنامه دانشگاه شهرکرد و بانک قرض الحسنه رسالت؛ پرداخت تسهیالت قرض
الحسنه با کارمزد  ۲درصد براساس امتیاز کسب شده از حساب قرض الحسنه متقاضی تسهیالت بوده و پرسنل دانشگاه
شهرکرد جهت اخذ تسهیالت نیاز به معرفی متعهد (ضامن) و یا ارائه سند ضمانتی ندارند .ضمنا ارائه کلیه خدمات به
صورت غیر حضوری میباشد.
افتتاح حساب :غیر حضوری
موبایل بانک رسالت ( )Mresalatرا ازسایت بانک قرض الحسنه رسالت  https://www. rqbank.irدانلود و روی
موبایل خود نصب نمایید و نسبت به درخواست عضویت وافتتاح حساب اقدام فرمائید ،کد کانون  ۱۰۰۶۱۱۵به نام دانشگاه شهرکرد
را انتخاب کنید سپس جهت احراز هویت وتکمیل فرم با همیارکانون (سرکار خانم خسروی دانشکده کشاورزی به شماره داخلی
 ۲۱۰۱یا  )۲۳۴۸هماهنگ نمایید.
تسهیالت و مشاهده امتیاز :
محاسبه وام برحسب حداقل مانده حساب روز شخص محاسبه می گردد و حداکثر میزان تسهیالت به ازای هر فرد  ۲۰۰میلیون
تومان با باز پرداخت حداقل  ۱۰ماه و حداکثر ۶۰ماه می باشد .جهت مشاهده امتیاز خود می
توانید ( )http://pwa.rqbank.irپیشخوان مجازی شده و از منوی تسهیالت گزینه برآورد تسهیالت را انتخاب و میزان
قسطی که ماهانه قادر به پرداخت هستید را وارد و امتیاز خود را مشاهده نمایید.
اعتبارسنجی
بعد از تکمیل فرم درخواست اعتبارسنجی در سامانه رفاهی و ارسال اسامی برای بانک توسط اداره رفاه ،از طرف بانک پیامکی حاوی
متن "جهت مشاهده نتیجه اعتبارسنجی به سایت  www.omerat.irمراجعه نمایید" روی موبایل شخص پیامک می گردد
 .وارد سایت شده و هزینه اعتبارسنجی را پرداخت نمایید (.درصورت نداشتن رمز ،فراموشی رمز را انتخاب نمایید) .اعتبار سنجی یک
سال اعتبار دارد.
درخواست تسهیالت :
با ورود به همراه بانک ( )www.rqbank.ir/hbیا اینترنت بانک (( )/https://ibank.rqb.irنام کاربری عدد ۷
رقمی روی کارت عابر بانک می باشد) از قسمت تسهیالت گزینه درخواست تسهیالت را انتخاب و میزان وام و قسط را وارد نمایید
بعد از گذشت حداکثر دو روز کاری پیامکی حاوی “جهت امضا قرارداد به موبایل بانک یا اینترنت مراجعه نمایید” برای شخص ارسال
می گردد .متقاضی وارد موب ایل بانک یا اینترنت بانک شده روی گزینه امضا قرارداد کلیک نماید پس از امضا قرارداد وام به حساب
شخص واریز می گردد.
انتقال امتیاز به سایر همکاران
همکارانی که در کانون دانشگاه شهرکرد با کد  ۱۰۰۶۱۱۵قراردارند میتوانند امتیاز وام را به همکاران خود منتقل نمایند.
اسامی متقاضیان اعتبارسنجی به صورت ماهانه برای بانک ارسال می شود.

