
 با سفته  نوین تویز نحوه دریافت تسهیالت خرید اقساطی

، الزم است در دو مرحله )بارگذاری در سایت و تحویل کپی نوین تویز) با ضمانت سفته (برای دریافت وام خرید اقساطی از 

الزم به ذکر است برای دریافت لینک ثبت نام میتوانید به شماره های  .ارائه دهیدمدارک به مأمور ارسال( مدارک مورد نیاز را 

 ارسال نمایید( پیام  09128048344 – 09359815854واتس آپ نوین تویز ) 

 :بارگذاری مدارک زیر در حساب کاربری خود :مرحله اول

 رسید تعویض تصویر پشت و روی کارت ملی جدید / کارت ملی قدیمی به همراه .1

 تصویر صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه .2

 (:یکی از مدارک سکونتی زیر )فقط یکی از این دو مورد کافی است .3

 سند ملکی به نام متقاضی .1

نویس ]با سربرگ و مهر نامه غیر رسمی به صورت دستنامه رسمی با کد رهگیری یا اجارهنامه )اجارهاجاره .2

نویس در صورتی که امضای پشت و روی سند یکسان نامه با تاریخ منقضی به صورت پشتامالک[ یا اجاره

 (باشد

از مدارک سکونتی باال، یکی از قبوض آب، برق یا گاز هم الزامی  کنید، به جز یکی: در صورتی که با پدر و مادر خود زندگی می1نکته 

 .است

: در صورتی که سند/اجاره نامه به نام همسرتان است، به جز یکی از مدارک سکونتی باال، صفحه تاهل شناسنامه خود را نیز باید 2نکته 

 .بارگذاری کنید

 (:)فقط یکی از این سه مورد کافی استسال تحویل کپی یکی از مدارک شغلی زیر به مأمور ار :مرحله دوم

 (ماه آخر با مهر و امضای شعبه )صفحه اول 3پرینت گردش حساب  .1

 فیش حقوقی .2

 کارگواهی اشتغال به .3

 

 

 :لطفا به نکات زیر توجه کنید

 اگر وام معوقه و یا چک برگشتی داشته باشید، درخواست شما در اعتبارسنجی لغو خواهد شد. 

  در رابطه با وضعیت خدمت سربازی آقایان داشتن هرگونه معافیت از خدمت سربازی از جمله معافیت تحصیلی یا

 .کارت پایان خدمت کافی است

 اعتبار از استفاده شیوه

 قرار استفاده مورد آنالین فروشگاه از اقساطی خرید برای که است درصدی 100 تخفیف کد یک شامل خرید اعتبار

 :کنید طی را زیر مراحل کافیست اعتبار از استفاده برای. گیردمی

 



 فروشگاه سایت به مراجعه

 اضافه خرید سبد به را خود نظر مورد خدمات یا کاال و رفته( www.novintoys.com) فروشگاه سایت به

 ( حتما قبل از خرید، استعالم موجودی یا تغییر قیمت را از کارشناسان نوین تویز به عمل آورید)  .کنید

 

 کد کردن وارد

 و شده نهایی شما خرید هدیه، یا تخفیف کد بخش در کد کردن وارد با ،فروشگاه سایت در پرداخت مرحله در

 .کرد خواهد ارسال شما برای را شدهخریداری کاالی پس از بررسی و هماهنگی الزم، فروشگاه

 

 .است تومان هزار 2۰ هاشهر همه در پیک با مشتریان از منزل درب مدارک دریافت هزینه

 خریداران متداول سواالت

 کلیات

 دارد؟ ایپشتوانه چه است؟ اعتماد قابل این طرح آیا. 1

 ،ین طرحا از استفاده با. شودمی تأمین آینده بانک طریق از ،یگیردقرار م کاربران اختیار در که اعتباری حاضر حال در: پاسخ

 .گیریدمی کاال خرید وام ویژه شرایطی با آینده بانک از حقیقت در شما

 

 بگیرم؟ اعتبار از توانممی هم باز آیا ندارم، چک دسته و ضامن. 2

 .شودمی جامان سفته ارائه طریق از فقط اعتبار دریافت و نیست ضامن و چک به نیازی هیچ از اعتبار دریافت برای بله،: پاسخ

 

 است؟ چقدربگیریم با سفته  اقساطی طرح از توانممی که اعتباری سقف. 3

 .است تومان میلیون 20 ،این طرح در اقساطی خرید اعتبار سقف: پاسخ

 

 است؟ صورت چه به اقساطی خرید برای اعتبار دریافت نحوه. 4

 و شوید اهفروشگ سایت وارد باید شما. یشودم ارسال شما برای اختصاصی کد یک اعتبارسنجی، و سفارش ثبت از بعد: پاسخ

 بدس روی اقساطی خرید صورت این به. کنید وارد تخفیف کد قسمت در را کد این بعد مرحله در محصول، انتخاب از بعد

 .شماست درخواستی اعتبار اندازه به کد این. شودمی اعمال شما خرید

 

 کنم؟می دریافت چطور را اقساطی خرید اعتبار کد. 5

 پروفایل «من هایسفارش» قسمت در اعتبار کد شما، درخواست نهایی تأیید و اعتبارسنجی مراحل اتمام از بعد: پاسخ

 .گیردمی قرار تانکاربری



 

 است؟ الزم مدارکی چه اعتبار دریافت برای. 6

 :پاسخ

 تعویض رسید همراه به قدیمی ملی کارت/  جدید ملی کارت روی و پشت تصویر

 شناسنامه صفحات تمامی تصویر

 یک درجه اقوام از یکی یا متقاضی سکونت محل نامه اجاره یا سند تصویر

 موارد این از یکی ارائه

 (آخر صفحه دو و اول صفحه) شعبه امضای و مهر با آخر ماه 3 حساب گردش پرینت

 حقوقی فیش

 کاربه اشتغال گواهی

 زمان در مدارک سایر کپی. است کافی ملی کارت و شناسنامه به مربوط تصاویر بارگذاری ،آنالین درخواست ثبت برای

 .شودمی دریافت شما از ارسال مأمور مراجعه

 تومان هزار 500 و میلیون 9 نظرم مورد کاالی ولی کنم، دریافت اقساطی خرید اعتبار تومان میلیون 10 میزان به مثال اگر. 7

 کنم؟ خرید توانممی اعتبار باقیمانده با آیا باشد،

 هماندباقی صورت این غیر در. باشد آن از بیشتر یا تومان میلیون 10 اندازه به شما خرید سبد مبلغ که صورتی در البته بله،: پاسخ

 میلیون 10 جای به حالتی چنین در توانیدمی شما البته. کنید خرید آن با توانیدنمی دیگر و رفت خواهد بین از شما اعتبار

 .بپردازید نقدا خودتان را کاال مبلغ مابقی و کنید دریافت اعتبار میلیون 9 اعتبار،

 

 بخرم؟ را کاال یک از بیشتر توانممی اعتبار کد یک با آیا. 8

 ارزش باید فقط. کنید خریداری سایت از را کاال تعداد هر کردید، دریافت که اعتباری میزان به توانیدمی شما بله،: پاسخ

 .باشد آن از بیشتر یا کردید، دریافت که اعتباری اندازه به کاالها، مجموع

 

 کنم؟ استفاده سفارش چند در اعتبارم کد از توانممی آیا. 9

 را االهاک همه باید دارید، را کاال چند خرید قصد اگر حتی یعنی. است استفاده قابل باریک تنها اعتبار کد هر خیر،: پاسخ

 .باشید داشته خرید سبد یک و کنید انتخاب همزمان

 

 است؟ چقدر دریافتی کارمزد و سود. 10

 اضافه به وام سود نرخ شامل هم نهایی سود. است درصد 18 یعنی مرکزی بانک مصوب نرخ آینده، بانک وام سود: پاسخ

 دخری هایپلتفرم سایر به نسبت این طرح)طرح لندو( دریافتی سود حاضر حال در. شودمی شرکت سرمایه گذار کارمزد

 .است کمتر اقساطی



 

 باشم؟ داشته پرداختپیش باید ، اعتبار دریافت برای. 11

 اعتبار، دک دریافت از قبل را خود اول قسط تا است کافی فقط. نیست پرداختپیش واریز به نیازی این طرح در. خیر: پاسخ

 .است اعتبار کد دریافت زمان از اقساط شروع واقع در. کنید پرداخت

 

 است؟ چگونه اقساط پرداخت. 12

. کنید انتخاب را هاروش این از یکی توانیدمی شما و است ماهه 12 یا ماهه 9 ماهه، 6 صورت به اقساط پرداخت روش: پاسخ

 .بپردازید خود کاربری حساب و سایت طریق از آنالین صورت به را خود اقساط باید همچنین

 

 شود؟می چی باشم داشته تأخیر اقساط پرداخت در اگر. 13

 تأخیر این ولی. کندنمی دریافت دیرکرد جریمه شما از باشید، داشته تأخیر و نکنید پرداخت موقع به را خود اقساط اگر: پاسخ

 .دش خواهد سازمشکل شما بعدی درخواست برای اعتبار نمره این بودن کم. گذاردمی تأثیر شما اعتبار نمره شدن کم روی

 

 کرد؟ تبدیل نقد پول به توانمی را اقساطی خرید اعتباری کد آیا. 14

 با توانیدمی قطف و کنید تبدیل نقد پول به را آن توانیدنمی شما یعنی. ندارند نقدشوندگی قابلیت اعتباری کدهای خیر،: پاسخ

 .کنید خریداری فروشگاه از را خود نظر مورد محصول کد، این از استفاده

 

 بکنم؟ باید چه. است شده ناموجود نظر مورد سایت در داشتم را خریدش قصد که کاالیی. 15

 را یگرد کاالی یک یا و شود موجود موردنظرتان کاالی تا کنید صبر اعتبار دریافت از بعد ماه یک تا توانیدمی شما :پاسخ

 .است معتبر ماه یک تا فقط اعتبار کد که کنید دقت. کنید انتخاب خرید برای

 

 بکنم؟ باید چه. است داشته قیمت افزایش داشتم، را خریدش قصد که کاالیی. 16

شگاه در ارتباط ا فرولیکن حتما قبل از خرید بوبا توجه به نوسانات احتمالی اجتناب ناپذیر است  کاالها قیمتی تغییرات: پاسخ

 باشید.

 

 بدهم؟ پس را خود کد توانممی آیا ام،شده منصرف اقساطی خرید اعتبار کد دریافت از. 17

 .داردن وجود درخواست لغو امکان باشید، شده منصرف خود درخواست از نهایی اعتبارسنجی از بعد که صورتی در خیر،: پاسخ

 

 است؟ حضوری مراجعه به نیاز اعتبار دریافت یا نامثبت برای آیا. 18



 هب نیاز، مورد هایفرم و قرارداد که صورت این به. نیست شما حضوری مراجعه به نیازیطرح لندو  فرایندهای در. خیر: پاسخ

 از ینآنال صورت به توانیدمی هم را کار این که باشید داشته آینده بانک حساب باید حتما فقط. شودمی پیک شما آدرس

 .دهید انجام کیلید اپلیکیشن طریق

 

 است؟ فعال شهرهایی چه در لندو. 19

 .است پذیر امکان هم هاشهرستان از بسیاری در و نیست تهران به محدود فقط اقساطی خرید خدمات: پاسخ

 مناطق تحت پوشش

 .را مشاهده کنیدتوانید شهرهای تحت پوشش در لیست زیر می

 

 

 شهر استان

 اردبیل اردبیل

 اصفهان اصفهان

 همه شهرها البرز

 تبریز آذربایجان شرقی

 ارومیه آذربایجان غربی

 بوشهر بوشهر

 عسلویه

 همه شهرها تهران

 شهرکرد چهارمحال و بختیاری

 بیرجند خراسان جنوبی

 مشهد خراسان رضوی

 سبزوار

 نیشابور

 بجنورد خراسان شمالی



 شهر استان

 اهواز خوزستان

 زنجان زنجان

 دامغان سمنان

 شاهرود

 گرمسار

 سمنان

 زاهدان سیستان و بلوچستان

 چابهار

 شیراز فارس

 قزوین قزوین

 سنندج کردستان

 کرمان کرمان

 کرمانشاه کرمانشاه

 گرگان گلستان

 رشت گیالن

 خرم آباد لرستان

 همه شهرها مازندران

 اراک مرکزی

 ساوه

 بندرعباس هرمزگان

 کیش



 شهر استان

 قشم

 همدان همدان

 یزد یزد

 


