
تسهیــالت برای اصنـاف

ج- خدمات بیمه ای:
 ارائه بســته تخفیفات بیمه ای بــرای انواع بیمه نامه؛ 
از جملــه بیمه نامه درمان مســافران عازم به خارج از 
کشور، بیمه مســئولیت حرفه ای دندانپزشکان، بیمه 
آتش سوزی منازل مسکونی و مطب دندانپزشکان و ... 

د- خدمات کارگزاری : 
•  امکان اســتفاده از خدمات صندوق مشــاع سرمایه 

گذاری
•  امکان ایجاد و مدیریت »ســبد اختصاصی سرمایه 
گذاری« برای دندانپزشــکانی که تمایل به ســرمایه 

گذاری در زمینه سهام دارند.

بسته اعتباری ویژه داروخانه ها
برای برآورده ســازی نیازهــای داروخانه ها و افزایش 
تعامل با آنها بســته اعتباری در نظر گرفته شده است. 
داروخانه ها می توانند با مراجعه به شعبه و ارائه پروانه 
مســئول فنی داروخانه توســط پزشــک داروساز از 

تسهیالت زیر استفاده کنند.
-   تسهیالت تامین محل کار

-   تسهیالت تامین تجهیزات محل کار
-   تسهیالت بازسازی محل کار

-   تسهیالت تامین سرمایه در گردش
 



مشــتری گرامــی؛ بانک پارســیان افتخــار دارد انواع 
تســهیالت را منطبق با نیازهاي شــما در جهت تامین 

مالي فعالیت هایتان طراحي و ارائه کند.
در این زمینه تسهیالتی برای اقشار و مشاغل مختلف در 

نظر گرفته شده است که عبارتند از:
-   »گروه پزشکی«
-   » گروه حقوقی«

-   »اساتید دانشگاه« 
-  »گروه دندانپزشکی«

-  »داروخانه ها« 

بسته اعتباری ویژه گروه پزشکی
بــرای برآورده ســازی نیازهــای اعتباری مشــاغل و 
حرفه های پزشکی و افزایش تعامل با صاحبان آن، بسته 
اعتباری در نظر گرفته شده است. آن دسته از مشتریان 
اعــم از حقیقی و یا حقوقی که دارای یکی از ویژگی های 
زیر باشــند می توانند از تســهیالت تامیــن محل کار، 

بازسازی محل کار و تامین تجهیزات بهره مند شوند.

-    درمانگاه ها و مراکز درمانی
علــوم  متخصصــان  دندانپزشــکان،  پزشــکان،   -
آزمایشگاهی، رادیولوژی، سونوگرافی، MRI و پزشکی 
هسته ای، لیسانسیه مامایی، پیراپزشکان، دامپزشکان، 

پرستاران، فیزیوتراپ ها.
-  کارشناسان تغذیه، شــنوایی سنجی، بینائی سنجی، 

گفتار درمانی، کار درمانی و اعضای مصنوعی.
-  مشاورین خانواده و روانشناسی.

بسته اعتباری ویژه گروه حقوقی
برای برآورده ســازی نیازهای اعتباری مشاغل و حرفه 
هــای حقوقی و افزایــش تعامل با صاحبان آن، بســته 
اعتباری در نظر گرفته شــده است. آندسته از مشتریان 
حقیقــی واجد شــرایط زیر مــی توانند از تســهیالت 
 تامین محل کار، بازســازی محل کار و تامین تجهیزات

بهره مند شوند.
-   وکالی دادگستری

-   سردفتران دارای مجوز فعالیت از سوی سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور

-  کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه های مختلف.

بسته اعتباری ویژه اساتید دانشگاه ها
برای برآورده سازی نیازهای اعتباری اساتید دانشگاه و 
افزایش تعامل با آن ها بسته اعتباری در نظر گرفته شده 
اســت. اعضای هیئت علمی دانشگاه دارای معرفی نامه 
دریافت تسهیالت بابت فعالیت های علمی- تحقیقاتی 

از دانشــگاه مربوط مــی توانند با مراجعه به شــعبه، 
تسهیالت مشــارکت در طرح های علمی- پژوهشی 

دریافت کنند.

بسته خدمات مالی ویژه گروه دندانپزشکی
به منظور برآورده ســازی نیازهای گروه دندانپزشکان 
و افزایش تعامل با آنها بسته ویژه مالی شامل خدمات 
اعتباری، خدمات لیزینگ، خدمات بیمه ای و خدمات 

کارگزاری در نظر گرفته شده است. 
الف- خدمات اعتباری : 

•  خدمــات اعتباری برای دندانپزشــکان )پزشــک 
عمومــی، متخصص، فوق متخصص و جراح( شــامل 
تسهیالت تامین محل کار، تسهیالت تامین تجهیزات 
محل کار، تســهیالت بازســازی محل کار، تسهیالت 
تامین ســرمایه در گردش است. دندانپزشکان تجربی 
و دندانسازان مشــمول دریافت خدمات این بسته ها 

نمی باشند.
•  خدمات اعتباری ویژه دارندگان پروانه های احداث/ 
فعالیت کلینیک های دندانپزشــکی شامل تسهیالت 
احداث محل کار، تســهیالت تامیــن تجهیزات محل 
کار، تسهیالت بازســازی محل کار، تسهیالت تامین 

سرمایه در گردش است.
ب- خدمات لیزینگ :

 ارائــه خدمــات لیزینگ برای خودروهــای داخلی و 
خارجی به انتخاب مشتری.
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