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تـسهیالت و خدمات ویژه برای فعاالن صنعت گردشگری
بانـک گردشـگری بـرای حمایـت و توسـعه صنعـت گردشـگری ،علاوه بـر ارائـه خدمـات نویـن بانکـی
تسـهیالت و خدمـات ویـژه ای را بـرای دفاتـر و آژانس هـای خدمـات مسـافرتی و مرا کـز اقامتـی در نظـر
گرفتـه اسـت کـه عبارتنـد از :

تسهیالت و خدمات ویژه برای دفاتر و آژانسهای مسافرتی
دفاتـر و آژانس هـای خدمـات مسـافرتی می تواننـد بـا افتتـاح حسـاب نـزد هـر یـک از شـعب بانـک
گردشـگری از امتیـازات و مزایـای زیـر بهره منـد شـوند:
1.1صدور انواع ضمانت نامه برای ارائه به شرکت های هواپیمایی معتبر داخلی و خارجی
2.2اعطـای تسـهیالت سـرمایه در گـردش تـا سـقف 10میلیـارد ریـال بـا شـرایط آسـان در کوتاه تریـن
زمـان ممکـن
3.3اعطـای تسـهیالت مـدت دار بـه کارکنـان دفاتـر و آژانس هـای خدمـات مسـافرتی بـرای خریـد لـوازم
بـادوام ،خـودرو ،تعمیـرات مسـکن و سـایر نیازهـای ضـروری

تسهیالت و خدمات ویژه برای مرا کز اقامتی
مرا کـز اقامتـی اعـم از هتـل هـا ،هتـل آپارتمـان هـا ،مهمـان پذیـر هـا مـی تواننـد بـا افتتـاح حسـاب نـزد
هریـک از شـعب بانـک گردشـگری از تسـهیالت و خدمـات ویـژه زیـر اسـتفاده نماینـد:
 1.1اعطــای تســهیالت ســرمایه در گــردش متناســب بــا تعــداد ســتاره های مرا کــز اقامتــی تــا ســقف
 30میلیــون ریــال بــه ازای هــر تخــت
 2.2اعطای تسـهیالت برای نوسـازی متناسـب با تعداد سـتاره های مرا کز اقامتی تا سـقف  120میلیون
ریـال بـه ازای هر تخت
 3.3اعطـای تسـهیالت مـدت دار بـه کارکنـان مرا کـز اقامتی برای خریـد لوازم بادوام ،خـودرو ،تعمیرات
مسکن و سایر نیازهای ضــــروری
بـرای کسـب اطالعـات و توضیحـات بیشـتر در مـورد خدمـات و محصـوالت نویـن بانـک گردشـگری بـه
شـعبه خـود مراجعـه و یـا بـا پاسـخگوی بیـدار بـا شـماره  23950تمـاس حاصـل فرماییـد.

