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دفتــــــــر مـــرکــــــزی :تهــــران ،خیـــابـــــان ولیعصــــــر «عج»
خیابـــ ــان شهیـــــ ــد فیاضـــ ــی (فرشتــــ ــه) ،شمــــــ ــاره 51
تلفن )021( 22630345 -9 :دورنگار)021( 26600041 :

خدمات ارزی بانک گردشگری در یک نگاه
بانـک گردشـگری بـه عنـوان بانـک تخصصی صنعت گردشـگری و ارائـه دهنده انواع خدمـات بانکی،
در ادامـه رونـد رو بـه رشـد محصـوالت خـود ،ارائه خدمات ارزی برای تمامـی هموطنان عزیز را نیز در
دسـتور کار قرار داده اسـت .خدمات ارزی قابل ارائه در این مرحله عبارت اسـت از:
•افتتاح انواع حسابهای ارزی
•خرید و فروش ارزهای معتبر
•انجام تمامی نقل و انتقاالت(حوالجات) ارزی

افتتاح انواع حسابهای ارزی
همزمـان بـا ارائـه مجموعـه کاملـی از حسـابهای متنـوع ریالـی ،امـکان افتتـاح انـواع حسـابهای
ارزی نیـز بـرای مشـتریان محتـرم بانـک گردشـگری فراهـم گردیـده اسـت .از جملـه حسـابهای ارزی
قابـل افتتـاح در ایـن بانـک عبـارت اسـت از:
 )1حساب قرضالحسنه جاری ارزی
 )2حساب قرضالحسنه پس انداز ارزی
 )3حسابهای سپرده مدتدار ارزی
حسـابهای ارزی بانـک گردشـگری را میتـوان بـا هـر یـک از ارزهـای معتبـر بینالمللـی و بـا شـرایط
مشـابه حسـابهای ریالـی افتتـاح نمـود.
به سـپردههای مدتدار ارزی مشـتریان محترم در چارچوب قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایـران و بـر اسـاس قـرارداد فیمابیـن مشـتری و بانـک در هنـگام افتتـاح حسـاب ،سـود تعلـق گرفتـه و
پرداخـت سـود نیـز بـه صـورت ارزی و روزشـمار در سررسـید به حسـاب مشـتری منظور خواهد شـد.
بـه علاوه مشـتریان محتـرم در صـورت افتتـاح هرگونـه حسـاب ارزی از خدمـات ارائـه گواهـی حسـاب
ارزی بهرهمنـد خواهنـد شـد.

عملیات خرید و فروش ارز
•تمامـی شـعب ارزی بانـک گردشـگری بـا انجـام عملیـات خریـد و فـروش ارز بـه صـورت نقـدی
( )Cashبـه هریـک ارزهـای معتبـر بیـن المللـی در خدمـت مشـتریان محتـرم خواهنـد بـود.
•خرید ارز از محل حوالهها و حسابهای ارزی مشتریان بدون کارمزد خواهد بود.
• در صورتـی کـه هنـگام افتتـاح حسـاب یـا واریـز وجـه ،دارنـده حسـاب ارز را بـه صـورت نقـدی
ً
( )Cashبـه بانـک پرداخـت کـرده باشـد؛ در صـورت تقاضـای مشـتری وجـه مذکـور عینـا بـه ارز
ً
یگـردد .ضمنـا در صـورت تقاضـای مشـتریان
و بـه صـورت نقـدی ( )Cashتحویـل مشـتری م 
محتـرم تبدیـل آن بـه سـایر ارزهـا یـا ریـال امکانپذیـر خواهـد بـود.
•در صورتی که تقاضا بر اسـاس همان ارز واریزی باشـد کارمزدی از طرف بانک جهت پرداخت
نقدی ( )Cashدریافت نخواهد شـد.

انجام تمامی نقل و انتقاالت ارزی
بـه منظـور تسـهیل در نقـل و انتقـاالت ارزی در داخـل و خـارج کشـور ،صـدور انـواع حوالههـای ارزی
در شـعب منتخـب بانـك گردشـگری طبـق ضوابـط و مقـررات جـاری بانـك مركـزى جمهـوری اسلامی
ايـران از محـل حسـاب ارزی يـا حوالههـاى ارزى وارده بـا منشـأ خارجـی انجـام میپذیـرد .ایـن
حوالههـا مخصـوص صـادرات و واردات کاال ،خدمـات و همچنیـن در وجـه ذینفعـان خـاص صـادر و
مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد.

دریافت اطالعات بیشتر
متقاضیـان محتـرم میتواننـد بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر ،بـه شـعب ارزی بانـک گردشـگری و یـا
وبسـایت بانـک بـه نشـانی www.tourismbank.irمراجعـه نمـوده و یا با مرکز پاسـخگوی بیدار
بانک گردشگری با شماره تلفن  021 -23950تماس حاصل نمایند.

