
سپاســـگزاریم که به ما فرصت داده اید تا خدمات 
خود را که براى رفع نیازهاي بانکى شـــما  عرضه

مى شوند، معرفی نماییم .
برنامه ریزي ما در بـــزرگ ترین بانک خصوصی 
کشور به شما این امکان را می دهد که درکمترین 
زمان ممکن و از طریق کوتاه ترین راه، به خدمات 
مورد نظر خود دسترسی داشته باشید. هدف ما در 
بانک پارســـیان، همراهی با شما براي دستیابی به 

زندگی بهتر در حال وآینده است .

حساب هاي سپرده سرمایه گذاري مدت دار :

حساب هاي سپرده سرمایه گذاري پارسیان براي 
با امکان  حفظ وافزایش میزان اندوخته هاي شما 
دسترسی از طریق تمامی شعب در سراسر کشور ، 
طراحی شده اند. با ارایه یکی از بهترین نرخ هاي 
سود علی الحســـاب در شبکه بانکی که به صورت 
روزانه وبا بازدهى مناسب براي سپرده تان محاسبه 
مى شود ودر سررسیدهاى مورد نظرتان به حساب 

شـــما منظور می گردد ، افزایش سرمایه شما را 
تضمین می کنیم.

شـــما ضمن بهره مندي از سود علی الحساب، از 
طیف گســـترده وگوناگونـــی از خدمات بانکی و 

بانکداري الکترونیک نیز برخوردار خواهید شد. 

حساب سپرده سرمایه گذاري کوتاه مدت عادي : 

این سپـرده ، باتوجـه به امکـان دسترسـی به آن 
( واریز/برداشت ) به صورت برخط (online) واز 
طریق همه شـــعب بانک پارسیان درسراسر کشور 
وهمچنیـــن قابلیت اتصـــال کارت نقدي به آن 
وبرخورداري از خدمات بیشـــمار بانکداري نوین و 
الکترونیک ، در حقیقت به نوعی کیف پول کامًال 
مبدل گردیـــده که کل  براي مشـــتریان  ایمن 
موجودي آن در هر لحظه و در هر نقطه از کشور 
در دسترس شـــما بوده و به شرط رعایت حداقل 
موجودي، به صورت روزانه مشمول تعلق ســــود 

علی الحسـاب می گردد.
 

انواع حساب هاى سپرده سرمایه گذاري کوتاه 
مدت ویژه و بلند مدت

 
سپرده هاي ســـرمایه گذاري کوتاه مدت ویژه 3، 
9،6 ماهه و سپرده هاى سرمایه گذارى بلند مدت 

یک ساله و بیشتر، هستند.
سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار، مناسب ترین 
گزینه براى مشتریانى مى باشند که تصمیم دارند 
اندوخته ثابتى را براى یک دوره زمانى مشخص نزد 
بانک سپرده گذارى نمایند.نرخ سود على الحساب 
این قبیل سپرده ها،تابع مدت سپرده بوده و هرچه 
این دوره طوالنى تر باشـــد، بانک قادر به پرداخت 
سود بیشترى به سپرده گذار خواهد بود. چنانچه 
صاحب ســـپرده قبل از فرارسیدن سررسید نهایى 
نیاز به برداشت وجه داشته باشد،مى تواند مبادرت 
به ابطال برخى فقرات سپرده نماید و سود فقرات 
باقى مانده، کماکان مطابـــق نرخ قبلى پرداخت 

خواهد شد. 

حساب  افتتاح  براى  الزم  ومدارك  شرایط 
هاى سپرده سرمایه گذاري :

اشخاص حقیقى:

تکمیل فرم افتتاح حساب 
پرداخت هزینه تمبر

اصل وتصویر شناسنامه
اصل و تصویر کارت ملى

حداقل 18سال سن ( افتتاح حساب خارج 
از شرایط سنى توسط ولى یا قیم بال مانع 

است).

اشخاص حقوقی :

تکمیل فرم افتتاح حساب 
پرداخت هزینه تمبر

اصل وتصویر مدارك ثبتی شـــرکت شامل 
آگهی تاسیس ، اساسنامه ، روزنامه رسمی 
آخرین تغییرات اعضـــاى هئیت مدیره و 
امضاداران مجاز شـــرکت ، اظهار نامه ثبت 

شرکت ، شرکت نامه، شناسه ملى
اصل وتصویر شناسنامه مدیران و امضاداران 

مجاز شرکت 
اصـــل وتصویـــر  کارت ملـــی مدیران و 

امضاداران مجاز شرکت 

افتتاح حساب از طریق  شعبه خانگى 
در اینترنت نیز امکان پذیر است.

حساب هاي سپرده سرمایه گذاري
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