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صـــرافی ها ،کارگزاری ها  ،تسهیل گران مالی و شرکت های بیمه
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دفتــــــــر مـــرکــــــزی :تهــــــران ،خیـــابـــــان ولیعصــــــــر «عــج»

خیابـــ ــان شهیـــــ ــد فیاضـــ ــی (فرشتــــ ــه) ،شمــــــ ــاره 51
تلفن )021( 22630345 -9 :دورنگار)021( 26600041 :

بانــک گردشــگری همــگام بــا خدمــات نویــن بانکــداری و بــه منظــور حمایــت از صرافــی هــا و کارگــزاری هــا ،بســته ویــژه ای را بــرای
شــما مشــتریان محتــرم ،مرتبــط بــا ایــن حوزه اعــم از بانکــداری الکترونیک خاص صرافی هــا و کارگــزاری ها ،صندوق ســرمایه گذاری
و محصــوالت اعتبــاری رادر نظــر گرفتــه اســت.

بانک ــداریالکترونیکخاصص ــرافیها:
بانــک گردشــگری بــا در نظــر گرفتــن نیــاز صرافــی هــای محتــرم بــرای مدیریــت حســاب بانکــی ایشــان اقــدام بــه ارائــه خدمــات
خــاص بانکــی کــه مــی توانــد بــرای شــما راحتــی و آســایش را بــه ارمغــان بیــاورد نمــوده اســت .بدیــن ترتیــب مــی تــوان بــا افتتــاح
یــک حســاب اصلــی در بانــک گردشــگری و دریافــت چنــد شــماره کارت متصــل بــه آن حســاب و اختصــاص دادن آن بــه هــر یــک
از مشــتریان خــود کــه طــرف داد و ســتد بیشــتری بــا ایشــان هســتند ،نماینــد .مزیــت راهــکار ارایــه شــده توســط بانــک گردشــگری
در ایــن اســت کــه صرافــی هــا مــی تواننــد بــا اختصــاص یــک شــماره کارت بــه مشــتری خــود ،از اینکــه کــدام مشــتری اقــدام بــه
پرداخ ــت وج ــه و ی ــا واری ــز بده ــی خ ــود نم ــوده اس ــت مطل ــع ش ــده و در حقیق ــت ب ــا مدیری ــت نم ــودن حس ــاب خ ــود از وضعی ــت
و می ــزان پرداخ ــت ه ــر ی ــک از مش ــتریان مطل ــع ش ــده و ب ــرای ای ــن کار نی ــازی ب ــه دریاف ــت صورتحس ــاب و ی ــا ری ــز عملی ــات
نخواهن ــد داش ــت.

کارت مجازی
کلیــه مشــتریان حقیقــی و حقوقــی بانــک میتواننــد بــر روی هــر یــک از انــواع ســپردههای کوتــاه مــدت و جــاری خــود ،بــه تعــداد
مــورد نظــر خــود کارت مجــازی دریافــت نمــوده و مــی تواننــد وجــوه واریــز شــده بــه حســاب خــود را مدیریــت نماینــد.
کارت مج ــازی ،کارت ــی اس ــت ک ــه بص ــورت فیزیک ــی ص ــادر نمیش ــود و بن ــا ب ــه درخواس ــت مش ــتری ،ی ــک ی ــا چن ــد ش ــماره کارت
ب ــر روی س ــپرده م ــورد نظ ــر مش ــتری ص ــادر ش ــده و ش ــماره کارت ه ــای ف ــوق ب ــه مش ــتری اع ــام میگ ــردد .مش ــتری ب ــه هری ــک
از اش ــخاص ثال ــث ک ــه قص ــد واری ــز ب ــه حس ــاب م ــورد نظ ــر مش ــتری را دارن ــد ،ی ــک ش ــماره کارت تخصی ــص میده ــد ،از ای ــن پ ــس
ش ــخص ثال ــث ب ــا اس ــتفاده از هری ــک از کارت ه ــای خ ــود در بان ــک گردش ــگری ی ــا س ــایر بان ــک ه ــا میتوان ــد ب ــه ش ــماره کارت
اعــام شــده انتقــال وجــه انجــام دهــد .از آنجاییکــه بــه هــر یــک از اشــخاص ثالــث یــک شــماره کارت تخصیــص داده میشــود،
مش ــتری میتوان ــد ب ــه راحت ــی مدیری ــت وج ــوه واری ــزی توس ــط هری ــک از اش ــخاص غی ــر ب ــه حس ــاب خ ــود را انج ــام ده ــد.
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بانکداری الکترونیک خاص کارگزاریها:
بانــک گردشــگری بــا در نظــر گرفتــن نیــاز شــما کارگــزار محتــرم بــرای مدیریــت حســاب بانکــی خــود اقــدام بــه ارائــه خدمــات خــاص
بانکــی کــه مــی توانــد بــرای شــما راحتــی و آســایش را بــه ارمغــان بیــاورد نمــوده اســت .بدیــن ترتیــب کارگــزار مــی توانــد در هنــگام
واریــز ســود حاصــل از عملیــات خریــد  /فــروش بــا اعمــال شــرایط منــدرج در قــرار داد فــی مــا بیــن خــود بــا هریــک از مشــتریان اقدام
بــه تخصیــص ســود و واریــز وجــه مربوطــه بــه حســاب مشــتریان خــود نمایــد .در سیســتم طراحــی شــده توســط کارشناســان IT
بانــک گردشــگری انتقــال مبلــغ از یــک حســاب بعنــوان حســاب اصلــی بــه چندیــن حســاب کــه بعنــوان زیــر مجموعــه حســاب
اصلــی معرفــی شــده انــد امکانپذیــر مــی باشــد کــه بــرای مشــخص شــدن فراینــد مربوطــه ،نحوه اســتفاده از سیســتم طراحی شــده
بــه شــرح ذیــل بیــان مــی شــود.

انتقال وجه از یک حساب به چند حساب
هــم ا کنــون در سیســتم اینترنــت بانــک پیشــرفته بانــک گردشــگری امــکان انجــام ترا کنــش انتقــال وجــه از یــک حســاب مشــتری
بــه چندیــن حســاب دیگــر در بانــک گردشــگری وجــود دارد.
بــرای اســتفاده از ایــن خدمــت تنهــا کافــی اســت کــه بــا دریافــت نــام کاربــری و رمــز عبــور اینترنــت بانــک ،کــه از هــر یــک از شــعب
بانــک گردشــگری قابــل دریافــت مــی باشــد ،بــه ســامانه اینترنــت بانــک گردشــگری وارد شــده و مراحــل زیــر انجــام دهیــد:
انتخاب گزینه «انتقال وجه»
انتخاب گزینه « انتقال وجه گروهی»

 -1تهیــه فایــل بــا الگــوی مشــخص شــده کــه دارای اقــام اطاعاتــی شــماره ســپرده مبــدا ،مبلــغ کل انتقــال ســپرده مبــدا ،شــماره
ســپرده هــای مقصــد ،مبلــغ مــورد نظــر بــرای انتقــال بــه هریــک از ســپرده هــای مقصــد میباشــد.

نمونه الگوی فایل انتقال وجه گروهی:
تشریح اطاعات خط اول:
بخش اول نشـان دهنده تعداد سـپرده های انتقال گیرنده (مقصد انتقال وجه) اسـت( .در تصویر فوق عدد  4بیانگر این
اسـت که برای  4سـپرده واریز انجام میشـود).
بخش دوم نشان دهنده کل مبلغ مورد نظر برای برداشت از سپرده مبدا به منظور انتقال وجه است.
بخش سوم ،تاریخ روز جاری است .تاریخ باید به صورت کامل سال (  4رقم ) ،ماه(دو رقم) ،روز(دو رقم) ثبت گردد.
بخش چهارم ،شرح سندی است که در سپرده مبدا درج خواهد شد.
تشریح اطاعات خطوط دوم به بعد:
از خـط دوم بـه بعـد اطاعـات مربـوط بـه سـپرده انتقال گیرنده درج خواهد شـد .هر خط ،بیانگر یک سـپرده انتقال گیرنده وجه
است.
بخش اول ،شماره ردیف میباشد.
بخش دوم ،شماره سپرده انتقال گیرنده است.
بخش سوم ،همیشه بایستی کارا کتر  Cثبت شود.
بخش چهارم ،مبلغ واریزی مورد نظر برای سپرده اعام شده در بخش دوم است.
بخش پنجم ،شرح سند مورد نظر برای ثبت در سپرده مقصد است.

صندوق سرمایهگذاری :
بازارهــای مالــی بهعنــوان یکــی از مهمتریــن ارکان اقتصــادی کشــور همــواره مــورد توجــه تحلیلگــران اقتصــادی و ســرمایهگذاران
میباشــند .بیشــک همــگان تمایــل دارنــد تــا از ایــن بازارهــا ســودی بــه دســت آورنــد ،امــا فرصــت کافــی بــرای بررســی بــازار،
ســرمایهگذاری و ســپس نظــارت بــر آن را در اختیــار ندارنــد .راهحــل ســاده ایــن مشــکل ســرمایهگذاری در صندوقهــای
ســرمایهگذاری میباشــد .صندوقهــای ســرمایهگذاری نهادهــای مالــی هســتند کــه بــه جمــعآوری وجــوه از ســرمایهگذاران
و ســرمایهگذاری در ســهام و ســایر اوراق بهــادار ،تحــت نظــارت ســازمان بــورس و اوراق بهــادار میپردازنــد .همیــن تنــوع در
ســرمایهگذاری ســبب کاهــش خطــر و افزایــش جذابیــت آنــان میشــود.
صنــدوق ســرمایه گــذاری بانــك گردشــگری از نــوع صندوقهــای ســرمایهگذاری بــا درآمــد ثابــت و بــا پیشبینــی ســود بــوده کــه بــه
پشــتوانه بانــك گردشــگری و بــا مدیریــت شــرکت کارگــزاری آ گاه ،وجــوه خــود را صــرف ســرمایهگذاری در انــواع اوراق بهــادار میکنــد؛
بهنحــوی کــه ریســک کمــی را متوجــه ســرمایهگذاران خــود نمایــد .بازدهــی پیشبینــی شــده بــرای ســرمایهگذاران ایــن صنــدوق،
ســاالنه حداقــل  20درصــد نســبت بــه قیمــت مبنــای واحدهــای ســرمایهگذاری عــادی تحــت تملــك آنهــا میباشــد .صنــدوق
ســرمایهگذاری بانــك گردشــگری عــاوه بــر مزیتهــای رایــج در اینگونــه صندوقهــا ،نظیــر کاهــش ریســك ،کاهــش هزینههــا،
مدیریــت حرفــهای ،قابلیــت نقدشــوندگی بــاال و  ...کارمــزدی جهــت صــدور و ابطــال واحدهــای ســرمایهگذاری دریافت نمیکند.
ایــن مزیتهــا ســبب گردیــده تــا صنــدوق ســرمایهگذاری بانــك گردشــگری بهعنــوان گزینــهای مناســب پیــشروی ســرمایهگذاران
قــرار گیــرد .بانــك گردشــگری بــا رویکــرد حضــور فعــال در بــازار ســرمایه ،اقــدام بــه تاســیس و راهانــدازی صنــدوق ســرمایهگذاری
بانــك گردشــگری نمــوده و خــود از مؤسســین و دارنــدگان واحدهــای ســرمایهگذاری ایــن صنــدوق میباشــد .بانــك گردشــگری
بــه عنــوان ضامــن نقدشــوندگی در صنــدوق مذکــور ،پرداخــت ارزش واحدهــای ســرمایهگذاری صنــدوق ،بــه درخواســت
ســرمایهگذاران را تضمیــن نمــوده اســت.

نحوه سرمایهگذاری در صندوق سرمایهگذاری
عاقهمندان میتوانند با مراجعه به یکی از شعب بانك گردشگری و یا شرکت کارگزاری آ گاه وپس از طی مراحل زیر در صندوق،
سرمایهگذاری نمایند:
تکمیل فرم درخواست صدور واحدهای سرمایهگذاری
ارائه مدارك هویتی
اشخاص حقیقی :اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
اشخاص حقوقی :آ گهی تاسیس ،تغییرات ،کپی اساسنامه و معرفینامه نماینده جهت انجام امور صندوق
واریز وجه به حساب صندوق و ارائه فیش واریزی
دریافت رسید واریز وجه

مشخصات حساب بانکی
حسـاب شـماره  112-950-95095-1نزد شـعبه میرداماد بانك گردشـگری به نام صندوق سـرمایهگذاری بانك گردشـگری جهت
واریز وجوه سـرمایهگذاران افتتاح شـده اسـت .شـماره شـبا IR590640011209500095095001 :

حداقل و حدا کثر میزان مشارکت
حداقـل واحدهـای الزم بـرای سـرمایهگذاری در صنـدوق معـادل  10واحـد و حدا کثـر تـا  5درصـد سـقف واحدهای سـرمایهگذاری
صنـدوق (برابـر بـا 25 000واحد) میباشـد.

نحوه پرداخت سود صندوق
پـس از آغـاز بـه فعالیـت صنـدوق ،در پایـان هـر فصـل از سـال شمسـی تفـاوت بیـن خالـص ارزش روز واحدهـای سـرمایهگذاری
صنـدوق و قیمـت مبنـای آنهـا (معـادل یـک میلیـون ریـال) محاسـبه شـده و ایـن مابهالتفـاوت متناسـب بـا تعـداد واحدهـای
سـرمایهگذاری بـه حسـاب ایشـان واریـز میگـردد.

نحوه خروج از صندوق سرمایهگذاری
سـرمایهگذاران بـا مراجعـه بـه شـعب بانـک و یـا شـرکت کارگـزاری آ گاه و طـی نمـودن مراحـل زیـر میتواننـد نسـبت بـه ابطـال
واحدهـای سـرمایهگذاری خـود اقـدام نماینـد:
تکمیل فرم درخواست ابطال واحدهای سرمایهگذاری
ارائه مدارك هویتی
تحویل گواهی سرمایهگذاری
دریافت رسید ابطال
واریـز وجـه ابطـال بـه حسـاب سـرمایهگذار ،مطابـق بـا اساسـنامه صنـدوق و قوانیـن سـازمان بـورس و اوراق بهـادار حدا کثـر
ظـرف  7روز کاری صـورت میگیـرد.

دریافت اطالعات بیشتر
تمامی اطاعات صندوق سـرمایهگذاری بانك گردشـگری بر روی تارنمای صندوق انتشـار یافته اسـت .عاقهمندان میتوانند
برای دسترسی به اطاعات کامل به تارنمای صندوق به آدرس زیر مراجعه نمایندwww.Tourismfund.ir :

محصوالت اعتباری بانک گردشگری برای کارگزاریها و صرافیها:
بانـک گردشـگری بـه منظـور حمایـت از شـما کارگـزاران و صرافـان محتـرم ،عـاوه بـر ارائـه خدمـات نویـن بانکـی بـا بررسـی طرحهـا
و پیشـنهادات شـما مشـتریان محتـرم اقـدام بـه در نظـر گرفتـن بسـته ویـژه اعتبـاری منحصـر بـه فـرد و خـاص خواهـد نمـود.
دفاتـر کارگـزاری هـا و صرافـی هـا بـرای بهـره بـرداری از ایـن تسـهیات مـی تواننـد بـا افتتـاح حسـاب نـزد هـر یـک از شـعب
بانـک گردشـگری از امتیـازات و مزایـای ذیـل بهـره منـد گردند:
صدور انواع ضمانت نامه
صدور انواع اعتبارات اسنادی داخلی
اعطـای تسـهیات سـرمایه در گـردش بـا شـرایط آسـان و در کوتـاه تریـن زمـان ممکـن (طبـق ضوابـط و مقـررات داخلی بانک
گردشگری)
اعطای تسهیات به کارکنان کارگزاری ها و صرافی ها (طبق ضوابط و مقررات داخلی بانک گردشگری)

پاسخگوی بیدار بانک گردشگری:
پاسـخگوی بیـدار بانـک گردشـگری آمـاده پاسـخگویی بـه سـواالت شـما مشـتریان گرامـی مـی باشـد .ایـن واحـد بـا اسـتفاده از
تلفـن هـای هوشـمند و نـرم افزارهـای مشـتری مـداری ماننـد مدیریـت ارتبـاط بـا مشـتری و نـرم افزارهـای کنتـرل تمـاس و
بـا بهـره منـدی از کارشناسـان امـور بانکـی بـه صـورت  24سـاعته در تمامـی ایـام هفتـه آمـاده ارائـه خدمت به شـما عزیزان اسـت.

ویژگیها و قابلیتها:
ارائه مشاوره و راهنمایی های تخصصی در ارتباط با خدمات بانکداری الکترونیک
ارائه هرگونه توضیحات و اطاعات مورد نیاز در خصوص محصوالت و انواع سپرده ها و خدمات اختصاصی و عمومی بانک
برقراری ارتباط دو طرفه قابل پیگیری
اطاع رسانی و رفع مغایرت درگاه های پرداخت الکترونیک (پایانه های فروش بانکی و دستگاه های خودپرداز)
مسدود کردن کارت های بانکی
ضبط و ثبت کلیه سواالت و مکالمات صورت گرفته برای ارزیابی روند پاسخگویی
ارائه اطاعات در مورد آدرس و گزینه های تماس با شبکه شعب بانک گردشگری در سراسر کشور

فرآیند پاسخگویی به مشتری:
شـما مشـتریان محتـرم مـی توانیـد بـا تمـاس بـا شـماره  23950انتقـادات ،پیشـنهادات و سـواالت خـود را بـا پاسـخگوی بیـدار
در میـان بگذارید.

شعب تهــــران

شعب شهرســتان

بانـک گردشـگری بـا داشـتن  23شـعبه در نقـاط مختلـف شـهر تهـران در حـال حاضـر و افزایـش آن بـه  50شـعبه در آینـده ای نزدیـک تـاش
نمـوده اسـت تـا دسترسـی آسـان را بـرای مشـتریان خـود بـه ارمغـان آورد.
نام شعبه

کد شعبه

تلفن

مرکزی

110

26600012-4

سیدجمالالدین اسدآبادی

111

 88703147و  88550713خیابان سیدجمالالدین اسدآبادی ،بین خیابانهای  13و  ،15پاكهای  27و 29

میرداماد غربی

112

 88875687و  88875688خیابان ولیعصر ،خیابان میرداماد غربی ،پاك 355

آفریقا

113

قائم مقام

114

 88837124و  88846820خیابان قائم مقام فراهانی ،ضلع جنوبی میدان شعاع ،پا ک106

سه راه عمار

115

 22743840و  22743842نیاوران،خیابان دزاشیب ،سه راه عمار

قدس

116

 22725097و  22725110خیابان شریعتی،نرسیده به میدان قدس،پاك1965

یافت آباد

117

 66295028و 20 66211206متری یافت آباد شرقی ،پا ک 156

دولت

118

 22781435و  22781421خیابان دولت ،روبروی پمپ بنزین دیباجی ،پاك 392

بنی هاشم

119

آپادانا

120

کامرانیه

121

22806134

امیر آباد

122

88351013-17

گلوبندک

123

88882506-8

26319914-5

نشانی
خیابان ولیعصر ،باالتر از چهارراه پارك وی ،خیابان فیاضی(فرشته) ،پا ک 51

خیابان آفریقا ،نبش ظفر ،پاك 176/2

خیابان بنی هاشم ،روبروی خیابان شهید خسروآبادی ،پا ک220

 88170795و  88170798خیابان خرمشهر ،پا ک 150
کامرانیه ،خیابان لواسانی غربی ،پا ک2
خیابان کارگر شمالی ،باالتر از پمپ بنزین ،پا ک 1739

 33960589و  33960503خیابان خیام ،نرسیده به چهارراه گلوبندك ،پاك 1

در حـال حاضـر بانـک گردشـگری در اسـتانها دارای  22شـعبه مـی باشـد کـه تصمیـم دارد در شـهرهای قـم ،اهـواز ،یـزد ،زاهـدان،
زنجـان و همـدان و  ...شـعب جدیـد خـود را بـه زودی افتتـاح نمایـد.
نشانی

نام شعبه

کد شعبه

تلفن

اردبیل

1451

)0451 ( 2255523-5

بین چهارراه امام خمینی و میدان سرچشمه ،پا ک 1

ارومیه

1441

)0441( 2256233-8

خیابان خیام جنوبی ،کوچه  11( 17سابق)

اصفهان (سیوسهپل)

1311

)0311( 2223917

البرز مرکزی

1261

)0263( 32219003-5

بندرعباس

1761

)0761( 6669505

بلوار مصطفی خمینی ،پا ک 791-97754

بانه

1875

)0875( 4246312

بلوار شهرداری ،خیابان حجاب مجتمع فرهنگی تجاری بهشت

تبریز (مرکزی)

1411

)0411( 3370325

خیابان آزادی ،چهارراه آبرسان ،کوی مهرگان پنجم ،ساختمان 32

تبریز (راه آهن)

2411

)0411( 4484338-9

تبریز (ولیعصر)

3411

 3297338و )0411( 3297341

رامسر

1192

 5261700و )0192( 5261900

رشت

1131

)0131( 3234407

خیابان مطهری ،پا ک 45

سلما نشهر

2192

)0192( 4831652

مجتمع الماس خاورمیانه

شیراز (معالی آباد)

1711

)0711( 6342400-1

بلوار معالی آباد ،نبش کوچه 27

شیراز (قصرالدشت)

2711

)0711( 6265096 -8

خیابان قصرالدشت ،باالتر از عفیف آباد ،جنب تجارت جهانی

1281

)028( 33359914-5

چهارراه فلسطین ،پا ک471

)0341( 2438430 -1

خیابان استقال ،روبروی بیمارستان سید شهدا (ناجا)

میدان انقاب ،خیابان کمال اسماعیل
کرج ،خیابان بهشتی ،بین میدان شهدا و چهارراه طالقانی ،پا ک 5

خیابان راه آهن ،جنب کوچه حاجب خطیبی،پا ک 5
خیابان ولیعصر ،بین فلکه مخابرات و فلکه ولیعصر ،پا ک 18
خیابان شهید مطهری ،اول بن بست مطهری 11

فردوسی

124

88827246

میدان فردوسی ،خیابان انقاب بین ایرانشهر و فرصت پا ک595

سهروردی

125

88545361

خیابانسهروردیشمالی،پایینتراز پمپبنزینسهروردی،نبشسورنا،پا ک286

قزوین

صادقیه

126

44276067-9

میدان دوم صادقیه ،بلوار اشرفی اصفهانی نبش خیابان مرودشت ،پا ک 5

کرمان

1341

شریعتی

127

22890200-7

خیابان شریعتی ،پایین تر از تقاطع میرداماد ،نبش خیابان بهشت آسا ،پا ک1125

کرمانشاه

1831

)0831( 7266476

امام حسین

128

77670130-4

میدان امام حسین ،خیابان انقاب ،نبش بن بست شمس ،پا ک152

کیش

1764

 4424811و )0764( 4424381

خیابان سنایی ،سایت بانك ها ،قطعه  BO130طبقه همکف

توحید

129

66569476-8

خیابان آزادی ،خیابان توحید ،ورودی جنوبی ،پا ک 35

الر

1781

 2248441و )0781( 2248439

استان فارس ،شهرستان الر ،میدان فرمانداری

سپهبد قرنی

131

سعادت آباد

مشهد (مرکزی)

1511

 6109550و )0511( 6089001

132

قیطریه

133

مشهد (احمد آباد)

2511

 8410784و )0511( 8470370 -3

مشهد (راهنمایی)

4511

 8468672 - 5و )0511( 8468677

 88808289و  88808126میدان فردوسی ،خیابان طالقانی ،نبش کوچه دوم ،پا ک 178
22355850-52

سعادت آباد ،بین میدان کاج و نیایش ،کوچه میرزایی ،پا ک 44

 22243650و 35 22232312متری قیطریه ،نبش خیابان شروانی ،پا ک 67

خیابان فردوسی ،پل چوبی روبروی کانتری 13

چهارراه آزاد شهر ،خیابان معلم(بین 2و  ،)4پاك 1
خیابان احمد آباد ،مقابل بیمارستان قائم
خیابان راهنمایی نبش راهنمایی  ،7پا ک 276

