
کارت خرید کاالی ایرانی
ــتیبانی از  ــه منظورپش ــی، ب ــد کاالی ایران ــاری خری کارت اعتب
ــیان  ــک پارس ــعب بان ــی ش ــی، در تمام ــدگان داخل تولیدکنن

قابــل صــدور می باشــد.
ــگاهی  ــای فروش ــن کارت از کارتخوان ه ــا ای ــد ب ــما می توانی ش
ــای  ــه در تارنم ــارت ک ــدن و تج ــت، مع ــده وزارت صنع برگزی

ــد. ــد کنی ــه اســت، خری ــرار گرفت ــور ق ــه مزب وزارتخان
ــت  ــاز نخس ــی در ف ــد کاالی ایران ــاری خری ــدور کارت اعتب ص
ــت آن  ــوده و دریاف ــر ب ــای جــوان امکان پذی ــرای زوج ه ــاً ب صرف
ــرای دریافــت تســهیالت نقــدی قرض الحســنه ازدواج  مانعــی ب
ــود را  ــت خ ــت درخواس ــوان می بایس ــای ج ــد. زوج ه نمی باش

ــد. ــت نماین ــزی ثب ــک مرک ــامانه ازدواج بان در س

 تسهیالت صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان
صندوق  نخستین  عنوان  به  پارسیان،  قرض الحسنه  صندوق 
و  خدا  یاری  به  کشور،  خصوصی  بانکی  شبکه  قرض الحسنه 
است  توانسته  میهنمان  نوع دوست  مردم  کمک های  پشتوانه 
سنت پسندیده قرض الحسنه را حفظ کرده و با عزمی راسخ برای 

گسترش این فرهنگ نیک گام بردارد.
این صندوق به عنوان نماینده و امین سپرده گذاران قرض الحسنه 
نسبت به اعطای انواع وام قرض الحسنه به افراد نیازمند جامعه 

اقدام می نماید که عبارتند از:
 تسهیالت قرض الحسنه ازدواج: تسهیالت ازدواج به متقاضیاني 
نشاني به  ج.ا.ا.  مرکزي  بانک  سایت  به  مراجعه  طریق  از   که 
http://ve.cbi.ir درخواست خود را در سامانه تکمیل و ثبت 
نموده و از طرف بانک مرکزي ج.ا.ا. پذیرش شده باشند، بر اساس 
قوانین و مقررات بانک اعطا مي گردد. حداکثر مبلغ قابل اعطا 30 

میلیون ریال به هر متقاضی است.
 تســهیالت قرض الحســنه درمــان بیمــاری و کمــک هزینــه 
ــدگان  ــه معرفی ش ــاً ب ــا صرف ــروه از وام ه ــن گ ــی: ای تحصیل
)اشــخاص حقیقــی( ســازمان بهزیســتی، کمیتــه امــداد و 

طــاّلب حوزه هــای علمیــه پرداخــت می شــود. حداکثــر 
ــاری  ــان بیم ــت درم ــال باب ــون ری ــا 20 میلی ــل اعط ــغ قاب مبل
ــد. ــی می باش ــه تحصیل ــک هزین ــت کم ــال باب ــون ری و 5 میلی
 تسهیالت قرض الحسنه اشتغال زایی )خود اشتغالی یا مشاغل 
»مشاغل  تسهیالت  شامل  اشتغال زایی  تسهیالت  خانگی(: 
خانگی« و »خوداشتغالی« که از محّل منابع صندوق قرض الحسنه 
خمینی«  امام  امداد  »کمیته  مددجویان  به  پارسیان  بانک 
مددجویی  طرح های  کارفرمایان  و  بهزیستی«  »سازمان  و 
سازمان های مذکور و همچنین معرفی شدگان از سوی »وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی« پرداخت می گردد.
  اعطای تسهیالت از محل سپرده قرض الحسنه پس انداز ویژه 
)به افراد معرفی شده از طرف صاحب سپرده(: اشخاص حقیقی 
و حقوقی می توانند با افتتاح سپرده قرض الحسنه ویژه نزد شعب 
بانک  قرض الحسنه  با صندوق  عاملیت  قرارداد  انعقاد  و  بانک 
پارسیان، وجوه سپرده مذکور را به صورت تسهیالت قرض الحسنه 
به اشخاص حقیقی یا مؤسسات خیریه و عام المنفعه اعطا نمایند. 
  اعطـای تسـهیالت قرض الحسـنه تعمیـر و ودیعه مسـکن: 
حداکثـر مبلـغ قابـل اعطـای تسـهیالت تعمیـر مسـکن 50 
میلیـون ریـال اسـت که بـا توجه بـه نوع و میـزان هزینـه ای که از 
طـرف متقاضی اعالم می شـود، توسـط شـعبه بررسـی می شـود. 
همچنیـن حداکثـر مبلغ قابـل اعطای تسـهیالت ودیعه مسـکن 
50 میلیـون ریـال بـا ارائـه اجاره نامـه جهـت تأمیـن بخشـی از 

هزینـه ودیعـه اجـاره از تسـهیالت مذکـور می باشـد.

تسهیالت ارزی
 تسـهیالت ارزی از محـل منابـع داخلـی بانـک: تسـهیالتی 
اسـت که بـه منظـور پرداخت وجـوه اعتبـارات اسـنادی دیداری 
در زمـان پرداخـت بـه فروشـنده، بـه ارز اعتبـار اسـنادی و بـا 

سررسـید نهایتـاً یـک سـاله اعطـا می گـردد. 
 تسـهیالت ارزی از محـل منابـع بانـک مرکـزی نـزد بانـک 
BCP سـوئیس:این تسـهیالت بـه منظـور تقویت سـبد تجاری 

در حـوزه بین المللـی و بـه ارزهای یورو و فرانک سـوئیس 
بـه واردکننـدگان کاالهـای اساسـی، ضـروری، دارویـی 
و تجهیـزات و ملزومـات پزشـکی در چارچـوب اقـدام 
مشـترک ژنـو و با سررسـیدهای سـه مـاه و یک سـاله )با 
توجـه به نـوع کاال( و در قالب گشـایش اعتبار اسـنادی و 

یـا حوالـه اعطـا می شـود. 
 تسـهیالت از محـل منابـع صنـدوق توسـعه مّلـی: 
تسـهیالتی اسـت کـه از محـل منابـع صنـدوق توسـعه 
ملّـی به طرح هـا و فعالیت هـاي داراي توجیـه فني، مالي 
و واجـد اولویـت پرداخـت می شـود. تسـهیالت ارزی 
صنـدوق در بخش هـای خصوصـی- تعاونـی و بنگاه های 
اقتصـادی وابسـته بـه موسسـات عمومی  غیـر دولتی در 
چارچـوب نظـام نامـه صنـدوق توسـعه ملّی و بـه منظور 
واردات کاال بـا اسـتفاده از ابزارهـای حواله/گشـایش 
اعتبـار اسـنادی، بـه واجدیـن شـرایط تعلـق مي گیـرد. 
 تسـهیالت ارزی بـه صادرکننـدگان کاال: تسـهیالتی 
اسـت کـه بـه منظـور خریـد مـواد اولیـه مـورد نیـاز 
صادرکننـدگان )صرفـاً در صورتـی که منجر بـه صادرات 
شـود( بـه بخـش خصوصـی و بـا سررسـید حداکثـر یک 

سـال اعطـا می شـود. 
)ریفاینانس(:تسهیالت  ارزی  کوتاه مدت   تسهیالت 
ریفاینانس خطوط اعتباری کوتاه مدت بین بانکی جهت 
تأمین مالی خرید کاالهای ضروری، اساسی و دارویی در 
قالب گشایش اعتبار اسنادی یا حوالجات ورود کاال بوده 
که فروشنده کاال، وجه اسناد را به صورت نقد از بانک 
کارگزار دریافت و خریدار در سررسید تعیین شده اصل و 
سود تسهیالت را طبق قرارداد منعقده با بانک می پردازد.

 

محصوالت و خدمات اعتباری



  تسهیالت خرید واحدهای تجاری، اداری و خدماتی
ایـن تسـهیالت بـه منظـور کمک بـه فعـاالن اقتصـادی و تجاری 
اسـت که در صـورت دارا بـودن مجوزهای الزم و بـا رعایت قوانین 
و ضوابـط تعییـن شـده در قالـب عقـد مشـارکت مدنـی اعطـا 

می شـود.
   تسهیالت سرمایه در گردش

تسـهیالت سـرمایه در گـردش بـه منظـور تامیـن سـرمایه در 
گـردش واحدهـای تولیـدی و رونـق بخشـیدن بـه فعالیـت آنهـا 
و در صـورت دارا بـودن مجوز هـای الزم، در قالـب عقد مشـارکت 

مدنـی اعطـا می گـردد.
   تسهیالت خرید ماشین آالت و تجهیزات

ایـن نوع تسـهیالت در راسـتای رونق بخشـیدن به چرخـه تولید 
و خدمـات و بـه منظـور تأمیـن و رفـع نیـاز سـرمایه ای واحدهای 
تولیـدی )صنعتـی، معدنـی، کشـاورزی( و خدماتـی بـه وسـایل 
تولید، ماشـین آالت، تجهیزات و تأسیسـات، در صـورت دارا بودن 
مجوزهـای الزم و بـا ارائـه فاکتـور تجهیـزات خریـداری شـده در 

قالـب عقـد مشـارکت مدنـی اعطـا می گردد.
   تسهیالت خرید کاالی با دوام

به منظور تامین نیازهای مشتریان گرامی جهت خرید کاالی 
مصرفی با دوام از محل تولیدات داخلی تسهیالت خرید کاالی 

با دوام با ارائه فاکتور در قالب عقد مشارکت مدنی اعطا می شود.
   تسهیالت گردشگری: 

به منظور توسعه ارائه خدمات به شما مشتریان گرامی و ایجاد 
تسهیالت   عنوان  تحت  تسهیالتی  بیشتر،  مندی  رضایت 
گردشگری برای استفاده شما جهت پرداخت هزینه های سفر 
به داخل و یا خارج از کشور طراحی شده است. شما می توانید با 
مراجعه به شعب بانک یا آژانس های مسافرتی طرف قرارداد از این 

تسهیالت استفاده نمایید.

 ضمانتنامه های ارزی و ریالی
برای  ناپذیر  برگشت  و  مکتوب  تعهدی  بانکی،  ضمانتنامه 
پرداخت مبلغی وجه نقد است که در صورت قصور یا خودداری 
ذینفع  به  باید  قرارداد،  در  مندرج  تعهدات  انجام  از  متقاضی 
 ضمانتنامه پرداخت شود. شما مشتریان گرامی می توانید از انواع
ضمانتنامه هایی که در بانک پارسیان به صورت ارزی و ریالی صادر 

می شود، بهره مند گردید. این ضمانتنامه ها عبارتند از:
  ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزایده: سازمان ها و مؤسسات 
دولتي، شرکت ها و نهادها جهت انجام خدمات مورد نیاز یا خرید و 
فروش اموال و اجراي طرح هاي خود، براي انتخاب پیمانکار، اقدام 
به انجام تشریفات مناقصه یا مزایده مي نمایند و به این ترتیب، 
متقاضیان یا پیمانکاران، جهت شرکت در مزایده یا مناقصه، ملزم 

به ارائه ضمانتنامه بانکي به کارفرما مي شوند. 
 ضمانتنامـه حسـن اجـراي تعهـدات: ایـن نـوع ضمانتنامـه، 
بـراي تضمیـن انجـام صحیـح و بـه موقـع تعهـدات مضمون عنه 
»در مقابـل مضمون لـه« صـادر مي گـردد. متداول تریـن نـوع 

ضمانـت نامه هـا، ضمانتنامـه حسـن اجـراي تعهـدات، ناشـي از 
امضـای پیمان اسـت که بـه درخواسـت متقاضي )پیمانـکار( و به 
نفـع کارفرمـا و بـه منظـور تضمین اجـراي تعهدات قبول شـده و 

توسـط پیمانـکار )طبـق مفـاد قـرارداد(، صـادر مي گـردد.
  ضمانتنامه حسن انجام کار: این نوع ضمانتنامه، به منظور 
و  پیمانکار  عمل  صحت  از  )کارفرما(  ذینفع  خاطر  اطمینان 
بازدهي پیش بیني شده کار در مدتي معین )پس از انجام طرح 
و بهره برداري از آن(، از پیمانکار مطالبه و تا مدت معیني پس از 

پایان پروژه اعتبار دارد. 
 ضمانتنامه پیش پرداخت:  معموال کارفرما براي شروع و ادامه 
عملیات موضوع پیمان، در ابتدا و طول مدت قرارداد، درصدي 
از مبلغ قرارداد را تحت عنوان پیش  پرداخت در مقابل اخذ 
پیمانکار پرداخـت مي نماید  به  با همین عنوان  ضمانتنامه اي 
و مبلغ این ضمانتنامه به موازات پیشرفت کار و تهیــه صورت 
وضعیـت، کاهش یافته و قبل از آخرین صورت وضعیت موقت، 

مستهلک و حداکثر تا تاریخ تحویل موقت، آزاد مي شود. 
 ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان: معموالً مطابق شرایط 
عمومي پیمان، مبالغ صورت وضعیت ها، بعد از تأیید شدن و با 
کسر درصدي، در وجه پیمانکار پرداخت مي شوند. مبالغ کسر 
شده تا زمان تحویل قطعي، نزد کارفرما باقي خواهند ماند. در 
بعضي مواقع، پیمانکار به علت نیاز به نقدینگي، اقدام به تهیه 
ضمانتنامه بانکي و ارائه آن به کارفرما مي کند و در مقابل، مبالغ 

کسور وجه الضمان را قبل از موعد دریافت مي نماید. 
استفاده  مورد  گمرکي،  ضمانتنامه  گمرکي:  ضمانتنامه   
واردکنندگان کاال از کشورهاي خارجي قرار مي گیرد و معموالً 
براساس توافقي بین واردکننده و گمرک مربوطه مي باشد که 
صاحبان کاال به جاي پرداخت نقـدي حقـوق و عوارض گمـرکي، 

ضمانتنامـه بانکـي به گمــرک ارائه مي کنند. 

 ضمانتنامه تعهد پرداخت: ممکن است براي انجام امور خود در 
ارتباط با برخي سازمان ها، نیاز به ارائه ضمانتنامه تعهد پرداخت 
بدهي  مورد  در  معموالً  ضمانتنامه ها،  اینگونه  باشید.  داشته 
اقتصادي  امور  وزارت  یا  اجتماعي  تأمین  به سازمان  اشخاص 
و دارایي و بعضاً در مورد دعاوي ثبتي و حقوقي و نیز در مورد 
مشمولین نظام وظیفه، دانشجویان، اشخاص داراي تعهد خدمت 

و مانند آن، مورد استفاده قرار مي گیرد.

اعتبار اسنادی
 اعتبـار اسـنادی داخلی دیداری-مـدت دار: با هدف تسـهیل 
مبـادالت تجـاری داخلـی و ایجاد سـهولت در فضای کسـب و کار 
اقتصـادی شـما مشـتریان گرامـی و همچنیـن کمک بـه واحدها 
و بنگاه هـای تجـاری بـه ویـژه تولیـد کننـدگان،  اعتبار اسـنادی 
داخلـی دیداری-مـدت دار در سـبد محصوالت بانک قـرار گرفته 

. ست ا
  اعتبـار اسـنادی وارداتـی- دیـداری: اعتبـار اسـنادی تعهد 
مشـروط بانک گشـایش کننده در قبال ذینفع )فروشـنده( اسـت 
تـا در صـورت ارائه اسـناد مطابق شـرایط منـدرج در متـن اعتبار 
اسـنادی، وجـه اسـناد )کاال/خدمـات( را بـه وی پرداخـت نماید. 
   اعتبـار اسـنادی وارداتی- مـدت دار: اعتبـار اسـنادی تعهد 
مشـروط بانک گشـایش کننده در قبال ذینفع )فروشـنده( اسـت 
تـا در صـورت ارائه اسـناد مطابق شـرایط منـدرج در متـن اعتبار 
اسـنادی، وجـه اسـناد )کاال/ خدمـات( را در زمان تعیین شـده به 

وی پرداخـت نماید.
  اعتبـار اسـنادی صادراتـی: صادرکننـده کاال، معمـوالً جهت 
دریافـت وجـوه مربـوط بـه فـروش کاالی خـود، نحـوه تسـویه 
سـپرده را موکـول بـه افتتـاح اعتبـار اسـنادی بانکـی می کنـد. 
در صـورت تحقـق چنیـن روشـی پـس از دریافـت پیام گشـایش 

اعتبار اسـنادی توسـط بانـک پارسـیان، مراتب به فروشـنده کاال 
اعـالم می گـردد و  فروشـنده موظف اسـت در مهلت تعیین شـده 
و قبـل از انقضـاء مـدت مقرر، اسـناد الزم را به بانک تسـلیم و وجه 

آن را دریافـت نمایـد.

بروات اسنادی
برات وصولي اسنادي: زمانی که فروشنده، کاال را براي خریدار 
ارسال می نماید، اسناد حمل و اسناد مورد نیاز خریدار را به 
ضمیمه یک برات به بانک خود ارائه مي دهد و بانک اسناد را 
ضمیمه برات و دستورات فروشنده براي کارگزار خود در کشور 
خریدار مي فرستد. دستور فروشنده می تواند تحویل اسناد در 
مقابل پرداخت وجه اسناد باشد و یا بدون پرداخت وجه که در هر 
صورت بانک خریدار در صورت پذیرش، نسبت به انجام دستورات 

واصله اقدام می نماید.

تسهیالت ریالی 
اداری،  مسکونی،  کاربری  )با  ساختمان  احداث  تسهیالت    

تجاری و یا ترکیبی از آنها(
ایـن تسـهیالت بـه منظور سـاخت واحد یـا واحدهای مسـکونی، 
اداری، تجـاری و بـا رعایـت قوانیـن و ضوابـط تعییـن شـده و 
در صـورت اخـذ مجوز هـای الزم بـرای سـاخت، در قالـب عقـد 
مشـارکت مدنـی بـه صـورت تدریجـي و بـا توجـه بـه پیشـرفت 

پـروژه اعطـا می شـود.
   تسهیالت بازسازی واحدهای تجاری، اداری و مسکونی

در راستای مساعدت با مشتریانی که قصد بازسازی و تعمیرات 
مسکن و محل کار خود را دارند، تسهیالت بازسازی واحدهای 
مسکونی، تجاری و اداری با رعایت قوانین و ضوابط تعیین شده در 

قالب عقد مشارکت مدنی یا جعاله اعطا می شود.

مشتری گرامی
ــور  ــی کش ــک خصوص ــن بان ــوان بزرگتری ــیان، به عن ــک پارس بان
ایــن افتخــار را دارد کــه بــا هــدف تأمیــن نیــاز هــای مالــی شــما 
ــی و  ــهیالت ریال ــاری و تس ــات اعتب ــواع خدم ــتریان عزیزان مش

ــد: ــه نمای ــر ارائ ــرح زی ــه ش ارزی را ب


