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حســـــاب های سپــــــرده
سـپرده های بانکی متشـکل از حسـاب سـپرده قرض الحسـنه جاری و انواع سـپردهای سـرمایه گذاری
کوتـاه مـدت و بلنـد مـدت بـه تقاضـای شـما مشـتریان محتـرم در بانـک گردشـگری افتتـاح مـی شـود تـا
وجـوه خـود را نـزد بانـک سـپرده گـذاری نمایید.

حساب سپرده قرض الحسنه جاری
با افتتاح حسـاب سـپرده قرض الحسـنه جاری نزد هر یک از شـعب بانک گردشگری ،مشتریان محترم
می تواننـد ضمـن دریافـت دسـته چـک ،بـا برخـورداری از سـامانه الکترونیکـی متمرکز بانک گردشـگری
کـه امـکان ارائـه خدمـات و دریافـت و پرداخـت آنـی و بـر خـط را دارد ،در هر یک از شـعب بانک درسراسـر
کشـور به حسـاب جاری خود دسترسـی داشـته باشند.

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی
افتتـاح حسـاب سـپرده سـرمایه گذاری کوتـاه مـدت بـا حداقـل موجـودی  100/000ریـال صـورت
می گیـرد .دارنـدگان حسـاب سـپرده سـرمایه گذاری کوتـاه مـدت بانـک گردشـگری مشـمول دریافـت
سـود علـی الحسـاب بـه صـورت روزشـمار بـوده و سـود متعلقـه از یـک مـاه بعـد از افتتـاح حسـاب
بطـور ماهانـه پرداخـت می گـردد .دریافـت و پرداخـت از حسـاب سـپرده سـرمایه گذاری کوتـاه مـدت
در هـر زمـان امکان پذیـر بـوده و شـرط تعلـق سـود در اولیـن مـاه از افتتـاح حسـاب حفـظ حداقـل
موجـودی 100/000ریـال طـی  30روز می باشـد .علاوه بـر حسـاب سـپرده سـرمایه گذاری کوتـاه مـدت
عـادی ،مشـتریان می تواننـد نسـبت بـه افتتـاح حسـاب سـپرده سـرمایه گذاری  9 ،6 ،3ماهه و یکسـاله
نیـز اقـدام و از نـرخ سـود بیشـتری متناسـب بـا نـوع سـپرده برخـوردار شـوند.

سپرده سرمایه گذاری بلندمدت  1تا  5ساله
مشـتریان محترم ا گر تصمیم دارند که مبلغ ثابتی از اندوخته خود را برای مدت زمان مشـخص بیش
از  1سـال سـرمایه گذاری کنند ،این نوع سـپرده های سـرمایه گذاری بانک گردشـگری پاسـخگوی نیاز
آنهـا خواهـد بـود .نـرخ سـود ایـن سـپرده ها تابـع مـدت سـپرده می باشـد و هرچـه ایـن دوره طوالنی تـر
باشـد بانک گردشـگری سـود بیشـتری پرداخت خواهد نمود.

ســـــایـــــــرخـــدمــــاتبـــانکی
بانـک گردشـگری علاوه بـر ارائـه محصـوالت و خدمـات الکترونیکـی و اعتبـاری بـه مشـتریان محتـرم،
خدمـات متنوعـی نیـز در ارتبـاط بـا انـواع مختلـف چک هـای بانکـی بـه صـورت زیـر ارائـه می نمایـد:

صــــــدور و پــــرداخت چک بانکی
شـما مشـتریان محترم می توانید برای سـهولت در نقل و انتقال پول ،از شـعب بانک گردشگری صدور
چـک بانکـی را در وجـه شـخصی معیـن درخواسـت نماییـد .این چک بایسـتی به تاریخ روز صادر شـود
و همچنیـن قابلیـت پرداخـت نقـدی و یـا واریـز بـه حسـاب را خواهـد داشـت .از ویژگی هـای مهم چک
بانکـی بانـک گردشـگری ،تعهـد پرداخـت آن توسـط بانـک می باشـد کـه امـکان برگشـت خـوردن آن
وجود نـدارد.

صــــــدور و پــــرداخت چک رمزدار بین بانکی
شـما مشـتریان محتـرم می توانیـد بـرای انتقـال وجـه خـود بـه سـایر بانک هـا از چـک رمـزدار بین بانکی
کـه توسـط بانـک گردشـگری صـادر می گـردد بهره منـد شـوید .چک هـای رمـزدار بیـن بانکـی بمنظـور
جلوگیـری از نقـل و انتقـال فیزیکـی پـول و بـرای امنیـت بیشـتر صـادر خواهـد شـد.

وصول چک های عادی سایر بانک ها و قبول چک مدت دار به صورت امانی
شـما مشـتریان محتـرم می توانیـد وصـول چک هـای سـایر بانک هـای خـود را بـه عهـده بانـک
گردشـگری بسـپارید .وصـول چک هـای سـایر بانک هـا بـا توجـه به تاریـخ چک به دو صـورت عادی و
امانـی (مـدت دار) انجـام خواهـد شـد.

