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رشکت کارگزاری پارسیان  

(www.parsianbroker.com)

ــه صــورت      معامــات ســهام و ســایر اوراق بهــادار ب

آنایــن، حضــوری و تلفنــی )کال ســنرت( در بورس 

ــادار اوراق به

و   مشرتک  رسمایه گذاری  صندوق های  مدیریت   

سبدهای اختصاصی 

           معامــات کاال )فلــزات، پرتوشــیمی، کشــاورزی، 

مشــتقات نفتــی، بــرق و ...( در بــورس کاال و 

ــرژی ــورس ان ب

        مشاوره عرضه و پذیرش

      تهیــه گزارش هــای تحلیلــی و برگــزاری کاس های 

آموزشــی در حــوزه بــازار رسمایه

رشکت لیزینگ پارسیان   

(www.parsianleasing.com)

        ارائه تسهیات جهت خرید:

•       خودرو 

•     تجهیزات و ماشین آالت حوزه خدمات )شهرداری ها،             

آشپزخانه های صنعتی،  هتل ها و ...(

 • لوازم خانگی و اداری، تجهیزات و لوازم کامپیوتری،

            ارتباطی و مخابراتی 

•        ناوگان حوزه حمل و نقل

•       تجهیزات و ماشین آالت حوزه صنعت، معدن 

وکشاورزی 

•        تجهیزات حوزه بهداشت و سامت 

        همـکاری بـا کلیـه تأمین کنندگان کاالهـای بادوام 

در زمینـه ارائه تسـهیات بـه خریداران

رشکت رصافی پارسیان   

(www.parsian-exchange.ir)

         معامـات اسـکناس ارزهـای معتـر بـا نرخ هـای 

رقابتـی

     حوالـــه ارز بـــه اقصـــی نقـــاط دنیـــا بـــا اســـتفاده 

معتـــر  رصافی هـــای  و  بانکـــی  شـــبکه  از 

ملللـــی بین ا

ریسک های  پوشش  و  ارزی  عملیات          مشاوره 

احتاملی

رشکت خدمات 

مشاور خرد پیروز   

(www.kpc.co.ir)

       ارزیابــی و کارشناســی امــوال منقــول و غیرمنقــول 

مشــرتیان بانک هــا، موسســات اعتبــاری و 

ــخاص ــایر اش س

    تهیه گزارش اطاعات اعتباری مشرتیان بانک ها 

و موسسات اعتباری

       تهیه گزارشات طرح توجیهی

       نظارت مالی و فنی بر طرحها و پروژه ها

صندوق

 قرض الحسنه

 بانک پارسیان

(sandogh.parsian-bank.ir)  

 افتتــاح حســاب های قرض الحســنه اشــخاص 

ــی ــی و حقوق حقیق

 افتتــاح و مدیریــت حســاب های قرض الحســنه 

ویــژه )وجــوه اداره شــده(

ــامری،  ــنه )بیـ ــهیات قرض الحسـ ــای تسـ  اعطـ

ازدواج، ودیعـــه مســـکن، تعمیـــر مســـکن، 

خوداشـــتغالی و مشـــاغل خانگـــی(



مشتری گرامی
از فرصتـی کـه بـرای معرفـی خدمـات و محصـوالت 
چهارسـوق مالی بانـک پارسـیان در اختیار ما قـرار دادید، 

سپاسـگزاریم.
برنامه ریـزی انجـام شـده، در بزرگ ترین بانـک خصوصی 
کشـور به شـما ایـن امـکان را می دهد کـه به سـادگی و در 
کوتاه تریـن زمـان ممکـن خدمـات مورد نظـر خـود را در 
تمامـی زمینه هـای مالـی و بانکـی به صـورت یکپارچـه و 
جامـع از جملـه خدمـات صـدور کارت هـای الکترونیکی، 
دسـتگاه های کارتخوان و درگاه پرداخـت، بیمه، لیزینگ، 
کارگـزاری و تأمیـن مالـی و صرافـی دریافـت نماییـد. 
بـرای آگاهـی بیشـتر، شـما از طریق این بروشـور، بـا انواع 
خدمـات و محصـوالت شـرکت های گروه پارسـیان آشـنا 

خواهید شـد. 

بانک پارسیان   

(www.parsian-bank.ir)

        افتتاح انواع سپرده های ارزی و ریالی

        صدور انواع ضامنت نامه ارزی و ریالی

        ارائه تسهیات ارزی و ریالی

        حوالجات ارزی و ریالی

        اعتبارات اسنادی

        خدمــات الکرتونیــک )تلفــن   بانــک،   اینرتنــت  بانــک 

حقیقــی و حقوقــی،  موبایــل  بانــک، ایمیــل  بانــک و 

دیجــی  بانــک(

        باشگاه مشرتیان 

        سامانه خانه پارسیان

        سامانه پارس

        سامانه پرداخت اتوماتیک قبوض
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رشکت تجارت

 الکرتونیک پارسیان   

(www.pec.ir)

     صــدور و پشــتیبانی انــواع کارت هــای هدیــه، 

اعتبــاری، خریــد ســازمانی، مــگا کارت 

    ارائــه، نصــب و پشــتیبانی انــواع دســتگاه های 

کارتخــوان فروشــگاهی

    تأمین، راه اندازی و پشتیبانی انواع دستگاه های 

 )ATM( خودپرداز

       نــرم افــزار تــاپ )ارائــه دهنــده انــواع خدمــات 

موبایلــی(  پرداخــت 

)Internet Payment( سامانه پرداخت اینرتنتی          

رشکت بیمه پارسیان   

(www.parsianinsurance.ir)

        انواع بیمه نامه های:

•        اتومبیل  

•        درمان

•        عمر و رسمایه گذاری 

•        مسئولیت 

•        مهندسی 

•        آتش سوزی

•        باربری

•        حوادث 

        ارائه و قبول بیمه های اتکایی

رشکت خدمات بیمه ای 

امین پارسیان  

(www.aminparsian.com) 

       ارائــه خدمــات بیمــه ای بــه منایندگــی از رشکــت 

بیمــه پارســیان )اســتقرار در بیــش از 100 شــعبه 

از شــعب بانــک پارســیان(

رشکت تأمین 

رسمایه لوتوس پارسیان 

(www.parsianlotusib.ir) 

ــق اوراق  ــا از طری ــی پروژه ه ــن مال ــاوره و تأمی       مش

ــه ای ــی و رسمای بده

          قبول تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی

    مشــاوره رسمایه گــذاری، طراحــی و مدیریــت 

ــواع صندوق هــای رسمایه گــذاری )جســورانه،  ان

طــا، ارز، ســهام و ...(

     مشـاوره مطالعـات امکان سـنجی، طـرح تجـاری، 

اصـاح سـاختار سـازمانی و بودجه بنـدی

          مشاوره ادغام، متلیک و ارزش گذاری


