مدارک مورد نیــاز
4.4تســهیالت ویــژه ایــن طــرح بــا توجــه بــه درخواســت مشــتری و اعتبارســنجی صــورت گرفتــه توســط شــعبه ،بــر
اســاس میــزان تســهیالت ،مــدت بازپرداخــت و مبلــغ هــر قســط بــه شــر ح ذیــل اســت:

مبلغ تسهیالت

مبلغ اقساط 12ماهه

مبلغ اقساط  24ماهه

مبلغ اقساط  36ماهه

مبلغ تسهیالت

مبلغ اقساط 12ماهه

مبلغ اقساط  24ماهه

مبلغ اقساط  36ماهه

300,000,000

27,503,000

14,977,000

10,845,000

100,000,000

9,167,000

4,992,000

3,615,000

350,000,000

32,087,000

17,473,000

12,653,000

150,000,000

13,751,000

7,488,000

5,422,000

400,000,000

36,671,000

19,969,000

14,460,000

200,000,000

18,335,000

9,984,000

7,230,000

450,000,000

41,255,000

22,465,000

16,268,000

250,000,000

22,919,000

12,481,000

9,038,000

500,000,000

45,839,000

24,962,000

18,076,000

تمامی مبالغ به ریال میباشد.

تمامی مبالغ به ریال میباشد.

• مدارک احراز هویت متقاضی و ضامن
• مدارک و مستندات احراز شغل و درآمد متقاضی و ضامن
• مستندات مربوط به احراز محل سکونت
• تکمیل فرمها و قراردادهای مربوطه
• ارائه وثایق و تضامین موردنیاز

مراحل دریافت گردش کارت اعتباری

 .1مراجعه به یکی از شعب بانک گردشگری
 .2تشکیل پرونده و تکمیل مدارک مورد نیاز
 .3اعطای تسهیالت ،صدور و تحویل گردش کارت اعتباری

گـ ـ ــردش کـ ــارت اعـتـب ـ ـــــاری

بان ــک گردش ــگری بهمنظ ــور کم ــک ب ــه توس ــعه صنع ــت پیش ــران و پرجاذب ــه گردش ــگری و افزای ــش س ــهم
س ــفر و تس ــهیل آن در س ــبد مصرف ــی خان ــوار ایران ــی ،تس ــهیالتی وی ــژه بان ــام "گ ــردش کارت اعتب ــاری
(خری ــد اقس ــاطی خدم ــات س ــفر)" را ب ــا اولوی ــت ســـفرهای داخلـــی گروهـــی بـــه عمـــوم هموطنـــان
عز ی ــز عرض ــه ک ــرده اس ــت؛ ک ــه تمام ــی اش ــخاص حقیق ــی و حقوق ــی (بهص ــورت گروه ــی) میتوانن ــد از
ای ــن تس ــهیالت اس ــتفاده و در قال ــب گ ــردشکارت اعتب ــاری ،ل ــذت س ــفری خ ــوش ،خاطرهانگی ــز و ب ــه
یادماندن ــی را ب ــا عزی ــزان خ ــود تجرب ــه نماین ــد.

گـــردش کـــارت اعتبـــاری چیســـت و چه کاربـردی دارد؟

ایــن کارت ،یــک کارت اعتبــاری ( )Credit Cardویــژه خریــد خدمــات ســفر اســت کــه دارنــده آن
میتوانــد بــه پشــتوانه اعتبــار آن از مرا کــز تأمیــن کننــده خدمــات ســفر معتبــر ،همچــون آژانسهــا و دفاتــر
خدمــات مســافرتی ،هتلهــا ،مرا کــز اقامتــی ،تفریحــی و گردشــگری کــه بــا بانــک گردشــگری قــرارداد
همــکاری دارنــد ،خدمــات ســفر را خریــداری و اعتبــار مصرفشــده در کارت را در مدتزمــان معیــن و
بهصــورت اقســاط بــه بانــک پرداخــت نمایــد .از مهمتریــن خدمــات قابلخریــد از طریــق گــردش کارت
اعتبــاری بانــک گردشــگری میتــوان بــه بلیــت هواپیمــا ،هتــل ،بســتههای ســفر و خدمــات تفریحــی و
گردشــگری اشــاره کــرد.

گردش کارت اعتباری برای چه افــرادی مناسـب اســت؟
گــردش کارت اعتبــاری ،کارتــی جهــت مصــرف عمــوم هموطنــان گرامــی؛ بهویــژه افــراد پــر ســفر ،تمامــی
خانوادههــا و همچنیــن کارکنــان شــرکتهای دولتــی و خصوصــی بهمنظــور پوشــش بخشــی از خدمــات
رفاهــی آنهــا در یــک دوره یکســاله اســت .نکتــه قابــل ذکــر آنکــه محدودیــت در مرجــع معرفــی کننــده
مشــتریان بــرای اســتفاده از ایــن کارت وجــود نــدارد و مشــتری بــه هــر یــک از شــیوههای زیــر امــکان مراجعــه
بــه بانــک و اخــذ تســهیالت مذکــور را بــا رعایــت شــرایط و ضوابــط مقــرر دارد:
•مشتریان جدید یا مشتریان کنونی بانک گردشگری
•مشتریان معرفیشده توسط آژانسها و دفاتر خدمات مسافرتی ،هتلها ،مرا کز اقامتی و تفریحی
•شـرکتها و سـازمانهای دولتـی ،نیمهدولتـی و خصوصـی کـه تمایـل بـه توسـعه امـور رفاهـی بـرای
کارکنـان خـود در بخـش گردشـگری دارنـد.

ویژگیهای گــردش کـارت اعتبــاری

1.1دارنــده ایــن کارت میتوانــد از مرا کــز معتبــر عرضهکننــده خدمــات ســفر کــه بــا بانــک گردشــگری قــرارداد
همــکاری دارنــد ،خدمــات ســفر را بــا اطمینــان خاطــر و با کیفیــت و قیمــت مناســب خریــد نمایــد.
2.2دارنــده ایــن کارت میتوانــد ،هزینههــای مقدماتــی ســفر و خریــد بخشــی از کاال و خدمــات بــه میــزان 10
درصــد اعتبــار تخصیصیافتــه را خــارج از مرا کــز طــرف قــرارداد بانــک بهراحتــی پرداخــت نمایــد.
3.3دارنــده ایــن کارت میتوانــد از ســایر خدمــات بانــک گردشــگری همچــون ضمانتنامــه مربــوط بــه
بازگشــت از ســفر ،خدمــات بانکــداری الکترونیــک ،خدمــات ســپرده بانکــی و غیــره بهرهمنــد شــود.

کســب اطالعــات بیشــتر از شــرایط دریافــت تســهیالت و مرا کــزی کــه کارت اعتبــاری در آنهــا قابــل
اســتفاده اســت ،از طریــق تمامــی شــعب بانــک گردشــگری امکانپذیــر میباشــد .نشــانی و شــماره تمــاس
بســایت بانــک و یــا از طریــق شــماره تلفــن  23950دریافــت کنیــد.
شــعب را میتوانیــد از و 

