خدمات پولی بانكیویژه پزشكان،
بیمـارستانها و مرا کـــز دارویی و درمـانی

فــراتـــر از مـــرزهـــا...
w w w . t o u r i s m b a n k . i r
i n f o @ t o u r i s m b a n k . i r

دفتـ ـ ـ ــر م ــرکـ ـ ــزی :تهـ ــران ،خی ــابـ ـــان ولیعصـ ـ ــر «عج»
خیابـ ـ ــان شهیـ ـ ـ ــد فیاضـ ـ ــی (فرشت ـ ـ ــه) ،شم ـ ـ ـ ــاره 51
تلفن )021( 22630345 -9 :دورنگار)021( 26600041 :

خدمات بانک گردشگری ویژه پزشكان
معـــرفی:
بانـك گردشـگری بانكـی خصوصـی اسـت كـه بـا اخـذ مجـوز از بانـك مركـزی در سـال  1389فعالیـت خــود رادر صــنعت
بانكی كشـور آغاز نموده و درحال حاضر آمادگی ارائه انواع خدمات پولی و بانكی را به عموم مــردم داراســت .این بانك
درپنجمین سـال فعالیت خودبراسـاس عملكردمثبت و پویای صورت گرفته توانسـته اسـت درســطح كشــور و در ابعاد
جهانـی بـه موفقیتهـای بسـیار ارزشـمندی نائـل گـردد كـه مهمتریـن آنهـا بدین شـرح اسـت:
• دریافت جایزه كیفیت اروپا در حوزه مشــتری مــداری و پاســخگویی بــه مشــتریان از نهادهــای نــاظر بــانكی اتحادیه
اروپـا در سـال 2013
•دریافت نشان زرین "بانك برگزیده مشتریان" در سال 2014
•كسب رتبه دوم در سودآوری،
•كسب رتبه سوم در شاخصهای سالمت بانكی در سال 1391
•كسب رتبه سوم كیفیت مدیریت در میان  28بانك فعال كشور بر اساس گزارش پژوهشكده پولی و بـانكی در سال 1391
•كسب جایگاه بانك برگزیده ششمین جشنواره ملی بهره وری كشور
•كسب گواهینامه بین المللی ایزو  10668در خصوص زنجیره موفقیت سازمانی
• كسب عنوان شركت برتر از نظر رشد سریع در هفدهمین همـایش رتبـهبنـدی شـركتهـای برتـر ایران در سال1393
•كسب عنوان برترین بانك جهان اسالم از نظر رشد سریع داراییها در سـال  2014بـه انتخـاب نشـریه معتبـر بنكر
•عضویت در سازمان جهــانی گردشــگری( )UNWTOدر ســال هــای  2014-2013بــه عنــوان تنهــا بانــك تخصصی در
حـوزه صنعـت گردشـگری

یهــای موفــق بــا صــنایع
علاوه بـر مـوارد فـوق ،ایـن بانـك در مسـیر گسـترش و توســعه عملكــرد خــود ،پــس از همكـار 
گردشـگری ،نفـت ،گاز و پتروشـیمی ،معمـاری ،مسـكن و شهرسـازی ،در نظـر دارد تـا بــا اســتفاده از تجــارب و خالقیـت
كادر متخصـص و جـوان ،خدمـات ارزشـمند و ویـژهای را بــرای پزشــكان و فعــاالن حــوزه پزشــكی ،درمــانی و دارویـی
كشـور ارائـه نمایـد .خدمـات مذكـور در حوزههـای متنـوع و در بخشهـای بانكـداری الكترونیـك ،تسـهیالت و اعتبـارات،
مدیریـت ثـروت و  ....در قالـب یـك بسـته جامـع و كاربـردی معرفـی میگردنـد.

گردش كارت:
گردش كارت ،كارت نقدی بانك گردشـگری اسـت كه زیر مجموعه هر یك از حسـابهای سـپرده مشـتریان صادر شـده
و در اختیار ایشان قرار میگیرد .این كارت عالوه بر قابلیت انجامتمامی خــدمات كـارتهــای بــانكی در بســتر شــتاب،
دارای قابلیتهـای عضویـت در باشـگاه گردشـگری ایرانیـان بـوده و مشـتریان را از خدمـات ویـژهای ماننـد تخفیـف
در بــیش از  1500مركـز شـامل هتلهـا ،دفاتـر خدمـات مسـافرتی ،رسـتورانها ،مرا كـز خریـد ،تفریـح و سـرگرمی ،مرا كـز
درمانـی ،مرا كـز آموزشــی ،بیمـه و غیـره بهرهمنـد میسـازد .بـه عالوه دارنـدگان این كارت میتواننــد از وام ویژهســفر این
بانــك اسـتفاده نماینـد .عالقهمنـدان بـا مراجعـه بـه سـایت بانـك گردشـگری میتواننـد از دیگـر خــدمات ویـژه گــردش
كـارت مطلــع گردند.

خدمات ارزش افزوده
مدیریت ثروت و پرداخت سود
صندوق سرمایه گذاری
در رقابت با سپردههای پرسود بانكی ،صندوق سرمایه گذاری بانك گردشگری در زمره صندوقهایسرمایهگــذاری بــا
درآمـد ثابـت و پیشبینـی سـود باال تـر میباشـد كه به پشـتوانه بانك گردشـگری و بـا مدیریت یكی از بزرگترین شـركتهای
یگــردد؛ بــه نحــوی كــه ضــمن كســب بــازده مناســب ،كمتــرین ریســك ممكــن متوجــه
كارگـزاری ،سـرمایهگذاری مـ 
سـرمایهگذاران گـردد.
از دیگـر مزایـای صنـدوق سـرمایهگــذاری بانــك گردشــگری مـیتــوان بــه عــدم وجــود محــدودیت در حــداقل مــدت
سـرمایهگذاری اشـاره كـرد .چنانچـه سـرمایهگذار در هـر زمـان تصمیـم بـه خـروج از صنـدوق بگیـرد ،مبلــغ سـرمایهگــذاری
و سـود خـود را بـدون كسـر درصـد دریافـت مینمایـد .بــه عـلاوه حــداقل ســرمایه مــورد نیـاز بــرای سـرمایهگــذاری در ایـن
صنـدوق ،تنهـا یـك میلیـون ریـال اسـت.

قراردادهای مدیریت ثروت
روش دیگـری كـه از طریـق آن سـرمای ههای نقـد جامعـه پزشـكان توسـط بانـك گردشـگری در راسـتای كسـب سـود
مــورد انتظـار مدیریـت و تضمیـن م یگـردد انعقـاد یكـی از انـواع سـهگانه قراردادهـای مدیریـت ثـروت م یباشــد .بــه
موجــب این قراردادها سرمایه مشتری از طریق سرمای هگــذاری در ابزارهــای بــازار پــول و ســرمایه توســط متخصصــین
بانكــداریاختصاصی مدیریت م یشود .مشتریان م یتوانند بر اساس میزان ریسـ كپــذیری خــود یكــی از قراردادهــای
سـ هگانــه مدیریت ثروت شامل بدون ریسك ،كم ریسك و با ریسك متوسط را انتخــاب نمایند .بــدیهی اســت هرچــه
میـزان ریسـك سـرمای هگذاری بیشـتر باشـد بـازده مـورد انتظـار آن نیـز بیشـتر خواهـد بـود.

خدمات و مشاورههای تخصصی و حقوقی در حوزه مالی و بانكی
بانـك گردشـگری اعتقـاد دارد در تمامـی زمینههـای مـورد توجـه پزشـكان و فعاالن ایـن حوزه باید همكاری صــمیمانهای
را بـا آنهـا داشـته باشـد و در همیـن راسـتا ایـن امـكان را فراهـم نمـوده اسـت تـا در بخش خــدمات مــالی و بــانكی ،از طریق
حقوقدانان برجسته بانك ،مشاورههای حقوقیمالی مورد نیاز جامعه پزشكان و صنایع وابســته را بــه صــورت رایگــان
ارائـه نماید.

خدمات چند منظوره متصل به حساب جاری
افتتاح حساب جاری
پزشكان محترم میتوانند با افتتاح حساب قرضالحسنه جــاری در بانــك گردشــگری ،در معــامالت و داد و ســتدهای
تجـاری خـود از مزایـای این حسـاب بهرهمند گردند.

مزایای افتتاح حساب جاری در بانك گردشگری
اتصال انواع پایانههای فروش به حساب جاری
ارائه دسته چك
اخذ گردش كارت
ارائه تسهیالت ویژه براساس عملكردحساب جاری
ارائه كارت مجازی زیرمجموعه حساب جاری پزشكان برای مدیریت پرداختهای بیماران
ً

ایـن كارت در اصـل یـك شـماره كارت مجازیسـت( غیـر فیزیكـی) كـه صرفـا دارای قابلیـت "انتقـال بــه" بــوده و مـیتوانــد
بــه منظـور مدیریـت دریافتهـای پزشـكان بـه شـكل مطلـوب مـورد اسـتفاده قرار گیـرد .این كارت به تعــداد درخواســتی
صــادر و بـه سـپرده جـاری پزشـك متصــل مـیگــردد .پزشــكان بــرای دریافــت هزینـههــای درمــان از راه دور ،یـك شــماره
كــارت اختصاصـی را بـه هـر بیمـار اعلام نمـوده و مشـتریان بـا ترا كنـش " انتقـال كارت بـه كارت" از طریـق اینترنـت بانـك،
پایانـههــایخودپرداز و  PinPadعضـو شـبكه شـتاب ،وجـوه خـود را بـه ایـن كارت و در نتیجـه بـه سـپرده پزشـك واریـز
مینماینـد.

ایجاددرگاه پرداخت برای سایتهای پذیرش بیماران درمطبها
با قرار دادن لینك درگاه پرداخـت در سـایت نوبـتدهـی پزشـكان ،امكـان دریافـت هزینـههـای درمانی مانند حق ویزیت
پزشك ،پیشپرداختهای بســتری شــدن و  ....بــه صــورت الكترونیك فراهم میگردد و بیمار بدون قرار گرفتن در صف
نوبتدهی و سـایر مشـكالت ،به صورت آنالین پول را به حسـاب پزشـك مربوط واریز مینماید.

بهرهمندی ازخدمات پیشخوان مجازی
ایـن روزهـا بـا ظهـور ابزارهـای الكترونیـك و خدمـات نــوین بــانكی ،اتـلاف زمــان و انــرژی در مســیرمراجعه بـه بانـك یـا
صفهـای طویـل بانكـی امـری غیـر معقـول مینمایـد .لـذا بانـك گردشــگری جهــت ارائــه خــدمات بهتــر ،افــزایش ضــریب
امنیت و جلــوگیری از اتـلاف وقــت و انــرژی پزشــكان ،پیشخوانهای مجازی خود را فعال نموده است .در این خدمت
تنهـا كافیسـت پزشـكان بـا مراجعــه بــه اینترنـت بانـك خـود درخواسـت مـورد نظـر اعـم از صـدور چـك بانكـی و دسـته چك،
انجام حوالههای بانكی و ....را در سایت ثبت نموده و در كوتاهترین زمان ممكن مــورد درخواســت خــود را بــدون نوبت
در شـعب بانك و یا از طریق كاربران پیشـخوان رو در محل كــار خــود دریافت نمایند.

خدمات الكترونیك

اعطای تسهیالت

انتقال وجه گروهی

ارائه تسهیالت خرید مطب ،محل فعالیت داروخانهها ،درمانگاهها و آزمایشگاهها

در ایـن امـكان پزشـكان میتواننـد بـا ثبـت شـماره سـپردههای مـورد نظـر در فرمـت تعییـن شــده در محــیط اینترنــت
بانــك،مبالغ مورد نظر را به صورت گروهی واریز نمایند.پرداخت حقــوق پرســنل و پیمانكــاران و پرداخــت هــدایا از جملــه
كاربردهـای اصلـی ایـن امـكان اسـت.

پزشـكان ،داروخانهداران و صاحبان مرا كز آزمایشـگاهی كه مایل به اسـتفاده از تســهیالت بــرای خرید مطــب و امــا كن
مـورد نیـاز خـود هسـتند میتواننـد بـر اسـاس دسـتورالعملهای مربـوط جهـت اخــذ تســهیالت بــه میـزان مــورد نیـاز آن
محــل در بانـك گردشـگری اقـدام نماینـد.

انتقال وجه مستمر برای پرداخت اقساط
ایـن گزینـه بـه ماننـد یـك دسـتیار بانكـی عمـل نمـوده بـه طـوری كـه بـا ارائـه جـدول زمانـی پرداخـت فقــط بــرای یكبــار ،این
امـكان بـه وجـود میآیـد كـه مبلـغ مـورد نظـر هـر نـوع اقسـاط تسـهیالتی در زمانهـای تعییـن شــده بــه صــورت خودكــار از
حسـاب پزشـك برداشـت شـده و بـه حسـاب مـورد نظـر واریـز گـردد .به ایـن واسـطه جرائم دیركرد بازپرداخــت تســهیالت به
حداقـل كاهـش مییابـد.

انتقال وجه نامحدود درون بانكی
انتقال وجه بمیزان نامحدود در بین حسابهای بانك گردشگری قابل انجام است.

ارائه تسهیالت تجهیز محل كار
پزشـكان ،داروخانـهداران و صاحبـان مرا كـز آزمایشـگاهی كـه مایـل بـه اســتفاده از تســهیالت بــرای خریـد لــوازم ،ابــزار و
تجهیـزات مـورد نیـاز خـود از عرضهکننـدگان داخلـی هسـتند میتواننـد بـر اسـاس دسـتورالعملهای مربـوط جهـت اخــذ
تســهیالت بــه میـزان مــورد نیـاز در بانـك گردشـگری اقـدام نماینـد.

ارائه تسهیالت در قبال سپرده
پزشكان ،داروخانهداران و صاحبان مرا كز آزمایشگاهی در قبال انواع سپردههای خود میتواننـد تـا سـقف  %70سـپرده
توثیق شـده و با نرخ سـود ترجیحی از تسـهیالت بانك گردشـگری بهرهمند گردند.

ارائه تسهیالت درقالب عقود مبادلهای

انتقال وجه از طریق سامانه پایا تا سقف  500میلیون ریال

پزشـكان ،داروخانـهداران و صاحبـان مرا كـز آزمایشـگاهی میتواننــد متناسـب بـا معـدل ۶ماهـه موجودی حسـاب جاری

انتقال وجه مبالغ كالن از طریق سامانه ساتنا از طریق محیط اینترنت بانك

از تسـهیالت درقالـب عقـود مبادلـهای اسـتفاده نمایند.

بـا اسـتفاده از دسـتگاه تولید"رمـز یكبـار مصـرف" ( )TOKENكـه از قابلیـت ضریـب نفـوذ ناپذیـری بسـیار بـاال و پیشــرفته
برخـوردار اسـت میتـوان دو امـكان ذیـل را در انتقـال حسـابهای بیـن بانكـی بـه كاربـرد:
انتقال وجه تا سقف  500میلیون ریال در هر انتقال و تعداد نامحدود انتقال در یك روز از طریق سامانه پایا
انتقال وجه باالی  150میلیون ریال به صورت آنی در هربار انتقال در یك روز از طریق سامانه ساتنا

مدیریت سپردههای پزشك از طریق اینترنت بانك
یتــوان
ایـن قابلیـت امـكان دسترسـی پزشـكان را بـه تمامـی حسـابهای خـود فراهـم مــیآورد .بــه عـلاوه از ایـن طریـق مـ 
عملیـات افتتـاح حسـاب جدیـد ،مسـدود كـردن سـپرده ،مسـدود كـردن كارت مفقـودی ،تعییـن محدودیـت عملیـات
كارت،رفـع مسـدودی سـپرده ،تغییـر روز واریـز سـود سـپردهها ،تغییـر ســپرده واریـز ســود  ،گــزارشگیری كــارت و ســپرده بــه
صـورت نامحـدود و  ...را در محیـط اینترنـت بانـك انجـام داد.

درگاه پرداخت موبایلی
در ایـن امـكان ،در زیـر مجموعـه حسـاب سـپرده پزشـك امـكان پرداخـت از طریـق سـامانه  USSDاختصاصـی آن پزشـك
جهـت دریافـت حـق الزحمـه و یـا  .....فراهـم گردیـده اسـت.

خدمات ارزی
همزمـان بـا ارائـه مجموعـه كاملـی از خدمـات متنـوع ریالی ،امكان انجام انواع خدمات ارزی نیز برای پزشـكان و فعــاالن
حوزه پزشكی ،دارویی و درمانی از طریق این بانك فراهم گردیده اســت .افتتــاح حســاب قــرض الحســنه جــاری ارزی،
حسـاب قـرض الحسـنه پـس انـداز ارزی و حسـابهای سـپرده مـدتدار ارزی بـا پرداخـت سـود بـه صـورت ارزی از جملــه
ایـن خدمـات اسـت .همچنیـن عملیـات خریـد و فـروش ارز بـه صـورت نقـدی بـه هـر یـك از ارزهـای معتبـر بینالمللــی
درشـعب ارزی ایـن بانـك امكانپذیـر اسـت.
بـه علاوه بـه منظـور تسـهیل در نقـل و انتقـاالت ارزی در داخـل و خـارج كشـور ،صـدور انـواع حوالههـای ارزی در شـعب
منتخـب بانـك گردشـگری طبـق ضوابـط و مقـررات جـاری بانـك مركـزى جمهــوری اسـلامی ایـران از محــل حســاب ارزی
یـا حوالههـاى ارزى وارده بـا منشـأ خارجـی انجـام میپذیـرد .ایـن حوالههـا مخصـوص صـادرات و واردات كــاال،خدمات
و همچنیـن در وجـه ذینفعـان خـاص ماننـد دانشـجویان ،اسـاتید ،خانوادههـای محتـرم پزشـكان و  ...صـادر و مـورد
اسـتفاده قـرار میگیـرد.

خدمات بانک گردشگری ویژه صنایع پزشكی و بیمارستانی و مرا کز درمانی

خدمات بانكداری الكترونیك شركتیX2
اینترنت بانك پیشرفته شركتی X2
بـا اسـتفاده از خدمـات بانكـداری شـركتی در سـامانه اینترنـت بانـك گردشـگری كـه بـا عنـوان "كارتابـل ســپرده مشــترك"
شـناخته میشـود ،میتـوان حسـابهای چنـد امضائی(سـپردههای اشـخاص حقوقـی) را مدیریـت نمـود .مـوارد زیـر از
جملـه خدمـات بانكـداری الکترونیکـی شـركتی اسـت:

انـواع انتقـال وجـوه چنـد امضائـی :در ایـن خدمـت ،انـواع انتقـال وجـوه از جملــه كــارت بــه كــارت ،پایـا و  ....بــر
اسـاس چندیـن امضـاء صـورت میگیـرد و مشـتریان حقوقـی بـدون نیـاز به حضور در شـعبه و فقــط بــا اســتفاده از امضای
الكترونیـك قـادر خواهنـد بـود از هـر مكانـی در داخـل و خـارج از كشـور انتقـال وجـه را بـه انجــام رسـانند.
بهــای داخلــی بانــك گردشــگری صــورت مــیگیردمیتوان
انتقـال وجـه گروهـی :در ایـن خدمـت كـه در میـان حسا 
مبلغ مورد نظر(بدون محدودیت) را با اســتفاده از چنــدین امضــای الكترونیك بــه حســاب حقــوق پرسـنل ،شـركاء و هر
حسـاب دیگـر در بانـك گردشـگری انتقـال داد.

پرداخـت اقسـاط :در ایـن خدمـت میتـوان بـا اسـتفاده از چندیـن امضـای الكترونیـك ،پرداخــت اقســاط هــر نــوع
تسـهیالت بیمارسـتانها ،كلینیكهـا ،مرا كـز درمانـی و یـا صنایـع دارویـی را انجـام داد.

صـدور دسـته چـك :بیمارسـتانها ،مرا كـز درمانـی و دیگـر فعـاالن صنایـع پزشـكی و دارویـی میتواننـد بـا اسـتفاده از

گردشـگری ،دسـته چـك حقوقـی شــركت را در محـل كار
امـكان درخواسـت صـدور دسـته چـك در محیـط اینترن
بانـكهدیه
کارتـتهای
خـود و یـا بـا مراجعـه بـه پیشـخوان مجـازی شـعبه ،بـدون نوبـت و در كمتریـن زمـان ممكــن دریافــت نماینـد.
به عالوه در اینترنت بانك گردشگری میتوان جهت مدیریت حسـابهــا بــه صــورت مجــزا و جدا گانــه ،نـامهــای كاربری
اهـمخت
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متنبانــوع و مشـترك بـه درخواسـت متقاضـی قابـل ارائـه خواهنـد
خودپردازهــای عضــو شــبكه شــتاب اســتفاده کــرد.
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كارت مجازی

قابلیتهای کارت هدیه
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كارت بــه كارت"در تمامی بسـترهای عضو شـبكه شـتاب از قبیل اینترنت بانــك ،پایانـههــای خــودپرداز و  ،PinPadوجــوه
مشاهده مانده کارت بر روی دستگاههای خودپرداز بانک گردشگری و سایر بانکهای عضو شتاب
مجـازی مخصـوص خـود و در نتیجـه بـه سـپرده بانكـی مرا كـز درمانـی واریـز نماینـد .نكتـه مهـم و قابـل
خــود را بــه كارت
مشاهده  1۰گردش ٓاخر کارت بر روی دستگاههای خودپرداز بانک گردشگری
توجـه در ایـن فرآینــد مشـخص بـودن واریـز كننـده و ثبـت پرداختهـا در سـوابق مالـی پرداختكننـدگان اسـت.
دریافت رمز دوم (رمز اینترنتی) از طریق دستگاههای خودپرداز بانک گردشگری
امكان خرید از طریق پایانههای فروش و درگاههای پرداخت عضو شبكه شاپرک
كارت هدیه
تغییر رمز اول و رمز دوم (رمز اینترنتی) کارت از طریق دستگاههای خودپرداز بانک گردشگری
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می باشـد .این كارتها با حداقل مبلغ  100،000ریال و حدا كثر مبلــغ  5،000،000ریال صــادر گردیده و میتوان از آن برای
هدیه گردشگری
کارت
متنوع
،VIPطرح
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نمود.
اسـتفاده
های...
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مصـارف مختلـف نظیـر ارائـه به

خدمات پایانههای الكترونیك
نصب خودپرداز در محل بیمارستان و یا شركت
هر چند مدتهاست ابزارهای پرداخــت الكترونیك جــایگزین اســكناس شـدهانــد لــیكن هنــوز اســتفاده از دسـتگاههــای
خودپـرداز بـرای دریافـت وجـه ،انتقـال وجـه ،پرداخـت قبـوض و برخـی دیگـر از خدمـات بانكـی جایـگاه خــود را حفــظ
نمـوده ،به عالوه با توجه به گسترش قابـل توجـه خـدمات قابـل ارائـه بـر روی خودپردازهـا و كیوسـكهـای بـانكی ،نصـب
این دستگاهها در محل و مرا كز پزشكی و درمــانی ،دسترســی بــه بســیاری از خــدمات بــانكی را تســهیل مــینماید .لــذا
بانــک گردشـگری آمادگـی دارد تمامـی پیشـنهادات مرا كـز درمانـی و پزشـكی را بـرای نصــب دسـتگا ههــای مــذكور مــورد
بررســی و اقـدام قـرار دهـد￼ .
￼

پایانههای فروش ()POS

قـرار گرفتـن پایانههـای فـروش متصـل بـه حسـاب در مرا كـز پزشــكی ،درمــانی و دارویـی از دیگــر خــدمات الكترونیكبانـك
گردشـگری اسـت .الزم بـه ذ كـر اسـت پایانههـای فـروش مذكـور قابلیـت تنظیمـات ویـژه شـبكهای را بــر اســاس درخواسـت
مرا كـز درمانـی دارا میباشـند.

ایجـاد درگاه پرداخـت اینترنتـی بـرای سـایتهای پذیـرش بیمـاران در درمانگا ههـا ،كلینیكها و
بیمارستانها:
در ایـن قابلیـت میتـوان بـا قـرار دادن لینـك درگاه پرداخـت در سـایت بیمارسـتان و یـا مرا كـز درمــانی و تــدوین ســاز و كــار
نوبــتدهی از طریـق مركـز ،امـكان اخـذ حـق ویزیـت پزشـك مـورد نظـر را بـه صــورت الكترونیـك فــراهم نمــود و بیمــاربدون
قـرار گرفتـن در صـف نوبتدهـی و سـایر مشـكالت ،بـه صـورت آنالیـن نــام دكتــر و تخصــص مــورد نیـاز را تعییـن كـرده و بـه
صـورت آنـی ،پـول را بـه حسـاب بیمارسـتان و یـا مركـز درمانـی مـورد نظـر واریـز مینمایـد.

تامین مالی از طریق اوراق گواهی سپرده خاص
تأمین منابع مالی مورد نیاز درساخت ،نوسازی ،تجهیز و سرمایه در گردش مرا كز پزشكی و درمانی
از طریق انتشار گواهی سپرده خاص
بـا توجـه بـه اینكـه تأمیـن سـرمایه بـرای تجهیـزات و همچنیـن سـاخت و سـاز در امـور پزشـكی ،بهداشــتی و درمــانی بــه
منابـع كالن مالـی نیـاز دارد ،لـذا "انتشـار اوراق گواهـی سـپرده خـاص" به عنوان یك خــدمت بســیار موجــه و بــا نـر خهــای
ترجیحـی بـرای تأمیـن منابـع مـورد نظـر بیمارسـتانها و مرا كـز درمانـی  ،راهـكار بسـیار مناسـبی اسـت .بـه همیـن منظــور
بانـكگردشگری این امكان را پیش روی بیمارستانها و مرا كز درمانی (اشخاص حقوقی) قرار داده است تا با استحصـال
وجـوه از طریـق فـروش ایـن اوراق بـه عمـوم مـردم بتواننـد بـا نرخـی مناسـبتر از نـرخ تسـهیالت بانكـی نسـبت بـه تامیـن
منابـع مالـی مـورد نیـاز خـود اقـدام نماینـد .در ایـن روش ،بانـك پرداخـت اصـل و ســود ایـن اوراق را تضــمین نمــوده و
متعهــد میگـردد در جهـت حفـظ منافـع خریـداران اوراق بـر اجـرای طـرح نظـارت نمایـد.

اعطای تسهیالت
بیمارسـتانها ،كلینیكهـا ،در مانگاههـا و شـركتهای داروسـازی میتواننـد بـا افتتـاح حسـاب نـزد هریـك از شــعب
بانــكگردشگری از تسـهیالت و خدمـات ویـژه زیـر اسـتفاده نماینـد.
￼￼

اعطای تسهیالت برای تجهیز ،نوسازی و تامین سرمایه در گردش بیمارستانها ،كلینیكها،
آزمایشگاهها و مرا كز درمانی

اعطـای تسـهیالت بـه كاركنـان مجموعـه بـرای خریـد لـوازم بـا دوام ،تعمیـرات مسـكن و سـایر
نیازهایضـروری
تسـهیالت اعطایـی بـه كاركنـان بیمارسـتانها ،كلینیكهـا و مرا كـز درمانـی متناسـب بـا معـدل موجـودی حسـابهای
بیمارسـتان و كلینیـك و مركـز درمانـی نـزد بانـك و بـه شـرح ذیـل میباشـد:

تسهیالت فروش اقساطی لوازم خانگی با دوام (داخلی )
تسهیالت بازسازی و تعمیر مسكن
تسهیالت سفر

