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حسابپسانداز قرضالحسنه
بانـک گردشـگری بـا ارائـه خدمـات قرضالحسـنه پسانـداز بهمنظـور احیـای سـنت زیبـای
قرضالحسـنه ،شـما مشـتریان عزیـز را بـه شـرکت در ایـن سـنت پسـندیده و برخـورداری از
پـاداش و اجـر معنـوی آن دعـوت میکنـد .مبالـغ ایـن نـوع سـپردهها بـرای رفـع احتیاجـات
ضـروری از قبیـل درمـان بیمـاری ،ازدواج ،تهیـه جهیزیه،کمکهزینـه تحصیلـی و  ...بـه
صـورت تسـهیالت قرضالحسـنه در اختیـار افـراد نیازمنـد قـرار میگیـرد .همچنین با داشـتن
ایـن نـوع حسـاب علاوه بـر دفترچـه حسـاب پسانـداز ،گـردش کارت بانک گردشـگری نیز به
ً
شـما تعلـق میگیـرد تـا از خدمـات متنـوع آن بـه صـورت شـبانهروزی بهرهمنـد گردیـد .ضمنـا
ایـن نـوع حسـابها شـامل خدمـات الکترونیـک بانـک از قبیـل اینترنـت بانـک ،تلفـن بانک،
موبایـل بانـک ،درگاه پرداخـت الکترونیـک و پایانـه فـروش هـم میشـوند و مشـتریان عزیـز
میتواننـد از ایـن امکانـات بهرهمنـد شـوند.

مدارکموردنیاز

این حساب برای چه کسانی مناسب است؟

جهـت افتتـاح حسـاب بـرای اشـخاص حقیقـی ارائـه اصـل و تصویـر شناسـنامه و کارت ملی و
برای اشـخاص حقوقی ارائه اصل و تصویر مدارک ثبتی و قانونی و هویتی اعم از اساسـنامه،
شـرکتنامه ،اظهارنامـه ،ثبـت شـرکت و اصـل و تصویـر شناسـنامه و کارت ملـی مدیـران و
صاحبـان امضـای شـرکت الزامی اسـت.

•افتتــاح ایــن نــوع حســاب بــرای کســانی کــه تمایــل بــه شــرکت در ســنت پســندیده
قرضالحســنه و رفــع احتیاجــات افــراد نیازمنــد دارنــد و همچنیــن افــرادی کــه تمایــل
دارنــد بــرای کــودکان بیسرپرســت و بــه نــام خــود آنهــا افتتــاح حســاب نماینــد
مناســب اســت.
ً
•نوجوانانــی کــه حداقــل  12ســال تمــام دارنــد میتواننــد شــخصا افتتــاح حســاب و بعــد از
رســیدن بــه ســن  15ســال تمــام از موجــودی حســاب خــود اســتفاده کننــد.

شـما مشـتریان عزیـز میتوانیـد بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر بـه تمامـی شـعب بانـک
گردشـگری در سراسـر کشـور و یـا بـه وبسـایت بانـک بـه نشـانی www.tourismbank.ir
مراجعـه نماییـد و یـا بـا مرکز پاسـخگوی بیدار بانک گردشـگری به شـماره تلفـن 021-23950
تمـاس حاصـل نماییـد.

•والدیــن گرامــی میتواننــد بــرای فرزنــدان زیــر  18ســال خــود و بــه نــام خــود فرزنــدان
افتتــاح حســاب کننــد و الگــوی پسانــداز را بــه فرزنــدان خــود بیاموزنــد.
•همچنیــن اشــخاص حقوقــی از جملــه شــرکتها ،دانشــگاهها و مؤسســات آموزشــی و ...
کــه تمایــل بــه افتتــاح حســاب بــرای کارکنــان خــود دارنــد میتواننــد از ایــن نــوع حســابها
اســتفاده کننــد.

