اعطای تسهیالت
ارزان قیمت
■ تسهیالت بدون محدودیت
■ تنوع در نرخ تسهیالت
■ بدون نیاز به مسدودی سپرده
■ نحوه بازپرداخت بر اساس نیاز مشتری

ویژه:
■ اشخاص حقوقی

■ فعاالن اقتصادی
■ صاحبان مشاغل

بانک پاسارگاد با هدف کمک به رشد و

شکوفایی چرخه اقتصاد کشور و افزایش
دامنه خدمات بانکی ،اقدام به اعطای

تسهیالت ارزان قیمت مینماید .در این طرح

مشتریان بانک پاسارگاد اعم از حقیقی و

مزیتهای طرح:

شرایط برخورداری از امتیاز طرح:

■ تسهیالت بدون محدودیت
■ تنوع در نرخ تسهیالت
■ بدون نیاز به مسدودی سپرده
■ نحوه بازپرداخت بر اساس نیاز مشتری

 )1دارا بــودن یکــی از انــواع حســابهای قــرض الحســنه
جــاری یــا ســپرده ســرمایهگذاری کوتــاه مــدت عــادی
نــزد شــعبههای بانــک

حقوقی میتوانند با توجه به میزان اعتبار
بانکی خود در سریعترین زمان ممکن و با

نرخ کارمزد دلخواه تسهیالت دریافت کنند.

بر اساس طرح مذکور ،مشتریان متناسب با

ضریب امتیازشان در بانک و با حداقل مانده

روزانه یک میلیون ریال در حسابهای جاری
و کوتاه مدت خود مشمول برخورداری از این

 )2دارا بــودن امتیــاز الزم در حســابهای قــرض الحســنه
جــاری یــا ســپرده ســرمایهگذاری کوتــاه مــدت عــادی

سپردههای مشمول اعطای تسهیالت:

 )3ارائه مدارک الزم مطابق با بخشنامه

■ حسابهای قرض الحسنه جاری
(با و بدون دسته چک)

 )4ارائه تضمین یا وثیقه مورد قبول بانک

■ سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت عادی
(حداکثر نرخ سود علی الحساب  10درصد)

 )5گواهی فعالیت صنفی و اعتبارسنجی از سوی بانک

تسهیالت میشوند.

شایان ذکر است که به هر یک میلیون ریال

نحوه بازپرداخت تسهیالت:

روزانه یک امتیاز تعلق میگیرد .همچنین

بازپرداخـــت تســـهیالت اعطایـــی بـــه دو روش

در حسابهای جاری یا کوتاه مدت مشتری

حداقل مبلغ تسهیالت اعطایی برای اشخاص

حقیقی  200میلیون ریال و برای اشخاص
حقوقی  500میلیون ریال تعیین شده
است .نرخ این تسهیالت  9الی  18درصد

«یکجـــا» و «اقســـاطی» امـــکان پذیـــر اســـت
و مشـــتریان بـــا توجـــه بـــه صالحدیـــد و شـــرایط

خـــود میتواننـــد یکـــی از ایـــن دو روش را بـــرای
پرداخـــت انتخـــاب کننـــد.

برای حسابهای جاری و  18درصد برای

حسابهای کوتاه مدت عادی میباشد.
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