
خدمات انتقال وجه 
  سامانه حواله الکترونیکی بین بانکی )سحاب(

شما می توانید فارغ از محدودیت های زمانی، حتی در 
روزهای تعطیل نیز از طریق کارت های بانکی عضو 

شبکه شتاب وجه مورد نظر خود را انتقال دهید.
  انتقال وجه پایا

انتقال وجه پایا، بستری ایمن به منظور انجام دستور 
پرداخت های بین بانکی شما مشتریان گرامی می باشد. 
انتقال وجه از طریق پایا از یک تا 500 میلیون ریال 

امکان پذیر است.
  سامانه تسویه ناخالص آني )ساتنا(

شما با ساتنا می توانید موجودی سپرده خود در بانک 
پارسیان را به هر سپرده، در هر بانکی به صورت رایگان 
از  شده  انجام  تراکنش های  گزارش  و  دهید  انتقال 
سپرده های  تراکنش های  دیگر  مانند  را  طریق  این 
انجام  برای  این خدمت  نمایید.  دریافت  بانکی خود 
تراکنش های بین بانکی با مبالغ 150 میلیون ریال و 
باالتر می باشد و برای استفاده از آن، آگاهی از شماره 
ضروری  "شبا"  به  موسوم  قالب  در  مقصد  سپرده 

می باشد.
 

حواله ارزی
دسـتور پرداختـی که بـه موجـب آن بانک بـه تقاضاي 
شـما مشـتري ارجمنـد )اعـم از حقیقـي و حقوقـي( 
عهـده یکـي از بانک هـاي کارگـزار خـود در داخـل و 
خـارج از کشـور صـادر و از او مي خواهـد که وجـه آن را 
بـه ذینفـع حوالـه پرداخـت نماید. صـدور حوالـه ارزی 
بـه خـارج از کشـور بـه منظـور واردات کاال و خدمـات 

انجـام می پذیـرد.

محصوالت و خدمات
ریــالــی و ارزی

بیمه سپرده گذاران
طرح بیمه سپرده گذاران خدمت جدیدی است که از 
سوی گروه مالی پارسیان با هدف ارج نهادن به همراهی 
و وفاداری شما مشتریان گرانقدر ارائه می گردد. در این 
طرح کلیه سپرده گذاران بانک پارسیان به صورت رایگان 
بیمه درمان تکمیلی  با شرایط ویژه، تحت پوشش  و 
بیمه  و  بیمارستان(  در  بستری  هزینه های  )جبران 
آتش سوزی منازل مسکونی شرکت بیمه پارسیان قرار 
می گیرند. هر یک از مشتریان محترم بانک پارسیان در 
صورتی که دارای انواع سپرده بلندمدت ریالی و ارزی یک 
ساله و باالتر با مجموع مبالغ 50 میلیون ریال و بیشتر 
باشند، به طور خودکار ساختمان و تأسیسات منازل 
مسکونی آنان تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار خواهد 
گرفت. همچنین کلیه مشتریانی که موجودی سپرده 
آنها نزد بانک پارسیان بیش از 500 میلیون ریال باشد، 
از خدمات بیمه درمان تکمیلی بیمه پارسیان بهره مند 

خواهد شد.

صندوق امانات
و  مشتریان  رضایت  جلب  منظور  به  پارسیان  بانک 
همچنین ارائه خدمات جدید و تکمیل زنجیره عرضه 
خدمات شایسته به مشتریان، اقدام به راه اندازي صندوق 
امانات با مجهزترین و ایمن ترین امکانات الکترونیکي 
اسناد،  می توانید  گرانقدر  مشتری  شما  است.  نموده 
اوراق و اشیای ارزشمند خود را که نگهداري از آنها با 
 ... و  سرقت  آتش سوزی،  قبیل:  از  احتمالي  خطرات 
مواجه مي باشد، با آسودگي خاطر و امنیت کامل در این 

صندوق ها نگهداري نمایید.



سپرده های  ریالی
  سپرده قرض الحسنه جاری با دسته چک

ــه  ــت ک ــپرده ای اس ــاری س ــنه ج ــپرده قرض الحس س
ــتری  ــک و مش ــن بان ــده بی ــرارداد منعق ــب ق ــه موج ب
)اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی( افتتــاح شــده وســودی 
بــه ایــن ســپرده تعلــق نمی گیــرد. برداشــت یــا انتقــال 
ــای  ــق چــک، کارت ه ــد از طری ــن ســپرده می توان از ای
ــای مجــاز بانکــی انجــام  ــا ســایر ابزاره الکترونیکــی ی

ــرد. پذی
  سپرده قرض الحسنه جاری بدون دسته چک

ــا  ــاری ب ــنه ج ــپرده قرض الحس ــابه س ــپرده ای مش س
ــا ایــن تفــاوت کــه بــه آن دســته  دســته چــک اســت ب
چــک اختصــاص نمی یابــد و از همیــن رو، شــرایط 

افتتــاح و برداشــت از آن آســان می باشــد.

  سپرده جاری لوتوس سیمین پارسیان
سپرده  یک  پارسیان،  سیمین  لوتوس  جاری  سپرده 
قرض الحسنه جاری )با یا بدون دسته چک( است که 
در صورتی که رسوب مورد نظر بانک را در بازه زمانی 
شش ماهه تأمین نماید، مشمول بهره مندی از خدمات و 

مزایای زیر می شود:
1- تخفیف کارمزد بانکی

2- اعطای تسهیالت با نرخ سود ترجیحی
  سپرده قرض الحسنه پس انداز

با قابلیت واریز و برداشت می باشد. به این  سپرده ای 
سپرده، سودی تعلق نمی گیرد و سپرده گذار در صورت 
حفظ حداقل موجودی، می تواند در قرعه کشی جوایز 
سپرده های قرض الحسنه شرکت کرده و از جوایز آن به 

قید قرعه بهره مند شود.
  سپرده کوتاه مدت عادی

سپرده ای با قابلیت واریز و برداشت می باشد که نرخ سود 
آن براساس مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین می  شود. 
سود آن بر مبنای کمترین مانده در هر روز محاسبه و 
به صورت ماهانه پرداخت می شود. حداقل زمان الزم 
جهت تعلق سود برای نخستین بار یک ماه از تاریخ افتتاح 

سپرده می باشد.
  سپرده های کوتاه مدت ویژه 3 تا 9 ماهه

سپرده ای که متقاضی افتتاح سپرده برای مدت 3 ماه، 
شش ماه یا نه ماه، وجوه خود را نزد بانک سپرده گذاری 
می نماید. سود این سپرده ها روزانه محاسبه و ماهانه به 
صورت علی الحساب پرداخت می شود. بانک در سررسید 
سپرده را برای دوره های زمانی بعدی، به مدت قبلی، با 

مشخصات موجود و با شرایط جدید تجدید می نماید. 
چنانچه سپرده گذار زودتر از سررسید نسبت به برداشت 
وجه اقدام نماید، سود سپرده به نسبت مدتی که سپرده 
گشوده بوده، بر اساس سود سپرده های متناظر مقطع 
قبلی بانک با نیم درصد جریمه نسبت به سپرده های 
مشابه در سال پایه )سال افتتاح سپرده( محاسبه و مازاد 
سودهای پرداخت شده قبل از اصل سپرده و یا سود 

پرداختی کسر می گردد.
  سپرده بلند مدت یک ساله

سپرده ای که متقاضی افتتاح سپرده برای مدت یک سال 
وجوه خود را نزد بانک سپرده گذاری می نماید. سود این 
سپرده ها روزانه محاسبه و ماهانه به صورت علی الحساب 
برای  را  بانک در سررسید سپرده  پرداخت می گردد. 
دوره های بعدی به مدت قبلی و با مشخصات موجود 
با شرایط جدید تجدید می نماید.چنانچه سپرده گذار 
زودتر از سررسید نسبت به برداشت وجه اقدام نماید 
سود سپرده به نسبت مدتی که سپرده گشوده بوده بر 
اساس سود سپرده های متناظر مقطع قبلی بانک با نیم 
 درصد جریمه نسبت به سپرده های مشابه در سال پایه
)سال افتتاح سپرده( محاسبه و مازاد سود های پرداخت 
شده قبل، از اصل سپرده و یا سود پرداختی کسر می گردد.

  صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان
جمله  از  پارسیان  لوتوس  سرمایه گذاری  صندوق 
صندوق های با درآمد ثابت،با سود تضمین شده به صورت 
روزشمار می باشد که تحت نظارت سازمان بورس اوراق 
بهادار به ثبت رسیده است. سود این واحدها درنخستین 
روز کاری پس از روز 25 ام هر ماه محاسبه و حداکثر 

ظرف مدت یک روزکاری پرداخت می گردد.
  اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری 

)عام( یک ساله، با نام و الکترونیکی
این گواهی بر اساس مجوز بانک مرکزی و در چارچوب 
دستورالعمل اجرایی گواهی سپرده مدت دار ویژه )عام( 
مصوب شورای پول و اعتبار انتشار می یابد. مدت آن یک 
ساله و محاسبه سود علی الحساب به صورت روز شمار و 
پرداخت آن در مقاطع ماهانه از طریق واریز به سپرده 
معرفی شده از سوی آخرین فرد خریدار اوراق انجام 

خواهد شد.

سپرده های ارزی
  سپرده قرض الحسنه پس انداز ارزی: سپرده ای که به 
قصد تعاون عمومی و برخورداری از انواع خدمات بانکداری 
افتتاح می شود، دارای قابلیت و اریز و برداشت بوده و سودی به 

آن تعلق نمی گیرد.
با  و  سودپذیر  سپرده هایی  ارزی:  مدت دار    سپرده 
سررسیدهای یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه 
و یک ساله می باشند که نرخ سود سپرده تابع مدت 
سپرده گذاری بوده و در سررسید به همان نوع سپرده 
تبدیل می شود. همچنین قابلیت واریز به سپرده وجود 

ندارد.

مشتری گرامی
سپاسگزاریم که به ما فرصت دادید تا خدمات بانکی را که برای 

رفع نیازهای شما طراحی و عرضه می شوند، معرفی کنیم.
برنامه ریزی ما در بزرگ ترین بانک خصوصی کشور، به شما این 
امکان را می دهد که در کوتاه ترین زمان ممکن، به خدمات مورد 
نظر خود دست یابید. هدف ما در بانک پارسیان، همراهی با شما 
برای رسیدن به زندگی بهتر در حال و آینده است. با همین هدف 
و به وسیله این بروشور، شما با انواع سپرده ها و خدمات ریالی و 

ارزی بانک آشنا خواهید شد.


