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پایانه گردشگری
• اعطای تسهیالت به دارندگان دستگاههای کارت خوان( )posبانک گردشگری

خدمات پایانه گردشگری
خدمات تسهیالتی

• بهرهمندی از تخفیفات مرا کز طرف قرارداد بانک گردشگری

تسهیالت قابلاعطا به مشتریان در ازای امتیازهای کسبشده به شرح ذیل است:

• تقویــت تــوان تامیــن مالــی و تســهیالتی کســب وکارهــای کوچــک و متوســط دارای دســتگاههای
کارت خــوان( )posبانــک گردشــگری

به ازای هر صد امتیاز ،سیصد میلیون ریال تسهیالت با دوره بازپرداخت دوازده ماهه

• بهبود مدیریت نقدینگی کسب و کارهای کوچک و متوسط
ویژهی :کسب و کارهای کوچک و متوسط که دستگاههای کارت خوان( )POSبانک گردشگری را دارند

بانــک گردشــگری بــا هــدف کمــک بــه صاحبــان کســب و کار کوچــک و متوســط کــه نســبت بــه نصــب
پایانههــای فــروش( )posمتصــل بــه حســاب بانــک گردشــگری اقــدام کردهانــد؛ بســته ارزش ویــژهای
بهمنظــور قدردانــی و اعطــای امتیــاز بــه ایــن گــروه از مشــتریان فراهــم کــرده اســت .در ایــن بســته

مالحظات مربوط به فرایند دریافت تسهیالت:

• مبلغ تسهیالت مشتری متناسب با ضریبی از امتیاز کسبشده میتواند افزایش یا کاهش یابد.
• امتیازهای کسبشده توسط مشتریان قابلانتقال به سایر مشتریان میباشد.
• مجتمعهـای تجـاری و اتحادیههـای صنفـی میتواننـد از امتیـازات تجمیعـی بـرای واحدهـای
تجـاری حاضـر در مجتمـع (دارنـده پایانـه فروشـگاهی بانـک) اسـتفاده کـرده و بـا ارسـال فهرسـت
مشـتریان مشـمول بـه شـعبه ،آنهـا را بـرای دریافـت تسـهیالت معرفـی نماینـد.

بــا ارائــه خدمــات و مشــوقهای الزم تــاش شــده ایــن گــروه از صاحبــان کســب و کار نســبت بــه
مشــتریان دیگــر بانکهــا از خدمــات ارزنــده تســهیالتی و تخفیفــی بهرهمنــد شــوند.

خدمات غیر تسهیالتی
مشـتریان میتواننـد بـه ازای هـر امتیـاز کسـب شـده در حسـاب جـاری پنجـاه هـزار ریـال و در حسـاب

شیوه و دوره امتیازگیری

کوتـاه مـدت سـی هـزار ریـال از خدمـات تخفیفی مرا کـز طرف قـرارداد بانک گردشـگری مانند خدمات
بیمـه ،صرافـی ،لیزینـگ ،کارگـزاری ،هتلهـا ،آژانسهـای مسـافرتی وغیـره اسـتفاده نماینـد.

دارنـدگان دسـتگاه کارتخـوان بانـک گردشـگری میتواننـد بـه روشهـای ذیـل بـه جمـع آوری امتیـاز
پرداختـه و از خدمـات تسـهیالتی و غیـر تسـهیالتی ویـژه ایـن طـرح بهرهمنـد شـوند:
پذیرنـدگان میتواننـد بـهازای هـر ده میلیـون ریـال مانـدگاری ماهانـه سـپرده جـاری و یـا بیسـت
میلیـون ریـال مانـدگاری ماهانـه سـپرده کوتـاه مـدت متصـل بـه دسـتگاه کارتخـوان خـود یـک امتیـاز
دریافـت نماینـد .دوره امتیازگیـری طر حهـا شـش مـاه اسـت و پـس از آن پذیرنـدگان ایـن امـکان را
خواهنـد داشـت تـا بـه مـدت شـش مـاه از امتیـازات کسـب شـده خـود بهرهبـرداری نماینـد.

بـه منظـور دریافـت اطالعـات بیشـتر بـه شـعب بانـک گردشـگری و وب سـایت بانـک بـه نشـانی
 Tourismbank.irمراجعـه و یـا بـا شـماره تلفـن  23950تمـاس حاصـل نماییـد.

