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تبدیل اعتبار به پول نقد در اپ :eCharGe
همان طور که می دانید شما می توانید از اعتبارهای هدیه ای که از طرح در آمد زایی و کمپین های مختلف
ای شارژ به دست می آورید ،شارژ و اینترنت رایگان خریداری کنید.
اما این تنها روش استفاده از اعتبار بدست آمده در اپ  eCharGeنیست و شما میتوانید در صورتی که شرایط
زیر را داشته باشید درخواست واریز مبلغ اعتبار به حساب بانکی تان را بدهید:

شرایط تبدیل اعتبار به پول نقد در اپ :eCharGe
.1

مجموع اعتبار فرد در زمان ارائه درخواست واریز باید به شرح زیر باشد:



درخواست واریز اول  :اعتبار فرد باید بیشتر از  200هزار تومان باشد



درخواست واریز دوم  :اعتبار فرد باید بیشتر از  500هزار تومان باشد



درخواست واریز سوم به بعد  :اعتبار فرد باید بیشتر از  1میلیون تومان باشد

 .2در محاسبه میزان اعتبار فقط اعتبارهای هدیه در نظر گرفته می شود و واریزهایی که شخص خود مستقیما
از گیت بانک انجام داده است و به وسیله آن اعتبار خود را شارژ کرده است محاسبه نمی شود.
 .3فرد متقاضی باید درخواست واریز وجه خود را به همراه تصویر شناسنامه و کارت ملی ،قبل از روز دهم
هر ماه به ایمیل  plus@echarge.irو با فرمت زیر ارسال نماید :


اینجانب  ........به شماره تلفن  .........با توجه به اینکه میزان اعتبارم به حد نصاب درخواست وجه رسیده
است درخواست واریز اعتبار به مبلغ  ............لاير به شماره حساب ..............و شماره شبای..............
بانک ملت را دارم.

 .4در صورت تایید اطالعات ارسالی واریز ،مبلغ بین دهم تا بیستم هر ماه به حساب بانک ملتی که فرد از
طریق ایمیل ارسال کرده است انجام می پذیرد.
 .5فرد می تواند درخواست کند که تمام اعتبار یا بخشی از آن برایش واریز گردد.
 .6بعد از واریز مبلغ به حساب شخص ،اعتبار فرد به اندازه مبلغ واریزی کاهش می یابد.
 .7محدودیتی در تعداد دفعات ارسال درخواست برداشت وجود ندارد و فرد در صورت داشتن شرایط باال
می تواند هر ماه درخواست برداشت اعتبار نماید.

ما میخواهیم به کمک هم ای شارژ را تبدیل به یک منبع در آمد واقعی و دائمی برای همه ای شارژی ها کنیم
و این طرح قدمی کوچک در جهت تحقق این رویا است...
پس تا میتونید اعتبارتونو زیاد کنید:


با دعوت از دوستان بیشتر...



با خرید بیشتر از اپ ...eCharGe



و با تشویق زیر مجموعه ها به خرید بیشتر...

