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اولیـــن های بانــک پارسیـــان
- اولیــن بانــک کشــور در اســتقرار سیســتم جامــع و 
)Online Real-time)-)Core Banking) یکپارچه بانکــی
- اولیــن بانــک صــادر کننــده آنــی انــواع کارت هــای 

 )Card in branch) بانکــی در شــعب
 )CRM) اولیــن اجــرا کننــده طــرح مشــتری مــداری -
ــن بانکــداری در نظــام بانکــی  ــج فرهنــگ نوی و تروی

سراسرکشــور .
- اولیــن بانــک نصب کننــده سیســتم تلفــن ارتبــاط 
مســتقیم بــا مدیــر عامــل در تمامــی شــعب سراســر 

کشــور.
- اولیــن بانــک دارنــده ســامانه مجهــز اطــاع رســانی 
صوتــی و تصویــری دیجیتــال در شــعب سراســر 

 )Digital Signage) کشــور
- اولیــن ارائه کننــده دســتگاه کارت خــوان الکترونیک 
pos در ســطح گســترده و تجاری(معــروف بــه )POS)

فروشگاهی(.
 - اولیــن ارائــه کننــده دســتگاه کارت خوان هــای

بــی ســیم (Cable Less( بــه صــورت گســترده در 
ــور . کش

- اولیــن ارائــه دهنــده خدمــت ســامانه پایــا (انتقــال 
ــت(  ــق اینترن ــن حســاب های بانکــی از طری وجــه بی

در کشــور.
 - اولیــن ارائــه دهنــده سیســتم افتتــاح حســاب

غیر حضوری در کشور.
- اولیــن افتتــاح کننــده صنــدوق قرض الحســنه 

ــور ــی کش ــبکه بانک ش



پارسیـــــــــان
در یــک نـــگاه

افتتـاح انـواع سپــرده
ــاري،  ــنه ج ــی: قرض الحس ــاب های ریال ــاح حس - افتت
ســپرده مــدت،  کوتــاه  ســرمایه گذاري   ســپرده 

ــه و  ــه ماه ــه، ن ــه، شــش ماه ــه ماه ــرمایه گذاري س س
ــاله.  ــدت 1 و2 س ــد م ــپرده های بلن س

 - افتتــاح حســاب های ارزی: قرض الحســنه پــس انــداز،
 قرض الحســنه جــاري و ســپرده ســرمایه گذاري مدت دار

با باالترین سود در شبکه بانکی کشور.
صــدور ضمــانت نامه 

صــدور انــواع ضمانت نامــه در سراســر کشــور بــه 
زمــان. کوتاه تریــن  در  متقاضــی  شــرکت های 

ارائــه تسهیــالت
هــای:  گــروه  بــرای  ویــژه  اعتبــاری  بســته های   -
پزشــکی، دامپزشــکی، دندانپزشــکی، اســاتید دانشــگاه، 
داروخانه هــا. بخش هــای حقوقــی،  و شــاغلین  وکا 

از قبیــل: تســهیات تعمیــر و  - ســایر تســهیات 
بازســازي مســکن، تســهیات خریــد ماشــین آالت 
و تجهیــزات واحدهــاي تولیــدي، تســهیات تامیــن 
ــاختماني،  ــاي س ــاخت پروژه ه ــهیات س ــرمایه، تس س
کاالی  خریــد  تســهیات  گردشــگری،  تســهیات 
مصرفــی، تســهیات خریــد محــل کار، تســهیات 

خریــد تجهیــزات مطــب.
خدمــات الکتـــرونیک

- اینترنت بانک
- تلفنبانک (شماره 89111(

- نیوشا (تلفنبانک گفتاری شماره 84848000(
)EMS) ایمیل بانک  -

- سامانه همراه پارسیان (708#*(
)SMS) ارسال صورتحساب از طریق تلفن همراه  -

بانــک پارســیان بعنــوان بزرگتریــن بانــک 
خصوصــی کشــور، در دهــه دوم خدمــت رســانی 
ــداری  ــگ بانک ــاعه فرهن ــان اش ــود همچن خ
الکترونیکــی و جلــب رضایــت بیشــتر مشــتریان 
ــرار  ــود ق ــای خ ــرلوحه فعالیت ه ــدر را س گرانق
 داده اســت. ایــن بانــک بــا کســب موفقیت هــای
تندیس هــای  و  لوح هــا  دریافــت  و  فــراوان 
 مختلــف از ســوی مجامــع رســمی ملــی و
ــذار  ــه خدمتگ ــد ک ــود می بال ــر خ ــی ب بین الملل
مشــتریان عزیــز و مــردم شــریف ایــران اســت. 
در ایــن مجموعــه کوتــاه کــه پیــش روی 
ــا  ــذرا، ب ــی گ ــا نگاه ــا ب ــم ت ــر آنی ــت، ب شماس
ــنا  ــیان آش ــک پارس ــوالت بان ــات و محص خدم

ــویم. ش

)S.O.D) سیستم پاسخگویي به پیام کوتاه  -
- همراه بانک پارسیان

سایــر خدمــات 
- فروش ارز و حوالجات ارزی
- گشایش اعتبارات اسنادی

- خدمات اعتباری برای دارندگان حساب جاری.
ــه  ــای متصــل ب ــرای حســاب ه ــاری ب ــات اعتب - خدم

پایانه هــای فروشــگاهی.
- صدور آنی کارت نقدی و کارت هدیه .

- صدور کارت مجازی ویژه شرکتها.
- واریز جمعی حقوق کارکنان شرکت ها.

ــن  ــیان ای ــک پارس ــپرده گذاران (بان ــه س ــرح بیم - ط
ــگان ســپرده گذاران را  ــه طــور رای افتخــار را دارد کــه ب

ــا شــرایط ویــژه بیمــه مــی کنــد.( ب
- افتتــاح ســپرده قرض الحســنه وجــوه اداره شــده کــه 
ــد  ــاح می توانن ــس از افتت ــی پ ــی و حقوق ــراد حقیق اف
ــد  ــه بخواهن ــس را ک ــر ک ــه ه ــای وام ب ــتور اعط دس

ــد. صــادر نماین
- صنــدوق قرض الحســنه بانــک پارســیان بعنــوان 
ــور  ــی کش ــبکه بانک ــنه ش ــدوق قرض الحس ــن صن اولی
ــال  ــزی در س ــک مرک ــس کل بان ــور رئی ــا حض ــه ب ک
ــا انگیــزه ترویــج فرهنــگ قرآنــی  1392 افتتــاح شــد ب
ــات  ــه خدم ــه ارائ ــذب ب ــزه ج ــا انگی ــنه ب قرض الحس
بیشــماری در جهــت رفــع نیــاز محرومــان گام بــر 
مــی دارد. (کــه ایــن حســاب موجــب بهره منــدی از اجــر 
معنــوی و جوایــز قرعه کشــی، امــکان اســتفاده از تمــام 
خدمــات بانکــداری الکترونیکــی، اعطــای وام ازدواج، 
اعطــای وام کمــک هزینــه درمــان، اعطــای وام کمــک 

هزینــه تحصیلــی می شــود.(


