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تکمیل برگ قرارداد

www.bpi.ir
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واریز وجوه ودیعه

bankpasargad

و اجاره ساالنه صندوق

دریافت کارت شناسایی متقاضی
(یا وکیل قانونی) و کلیدهای صندوق

برای کسب اطالع بیشتربه شعبههای بانک پاسارگاد مراجعه فرمایید.
مرکز مشاوره و اطالع رسانی021 - 82890 :

صندوق امانات

صندوق امانات بانک پاسارگاد
صندوق امانات مکانی امن و مطمئن در بانک جهت حفظ و نگهداری از
اسناد،اموال و اشیای گرانبها و مجهز به سیستم های مدرن ایمنی و حفاظتی
می باشد که مشتریان می توانند با اجاره این صندوق ها هرگونه اسناد و
مدارک و اشیای با ارزش خود را با خاطری آسوده در این مکان نگهداری
نمایند .بانک پاسارگاد با ایجاد صندوق امانات در ابعاد مختلف در شعبه های
منتخب تهران و شهرستان ها ،آماده خدمت رسانی در این زمینه به مشتریان
محترم می باشد.

شرایط واگذاری* در شهرستانها به غیر از استانهای تهران
و البرز
متقاضی اجاره این صندوقها میبایست شخص حقیقی و دارای حداقل 18
سال سن باشد.

مدارک الزم
»

»اصل شناسنامه به همراه یک برگ تصویر آن

»

»اصل کارت ملی به همراه یک برگ تصویر پشت و رو

»

» دو قطعه عکس 2x3

»

» در صورت داشتن وکیل ،ارائه وکالتنامه رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد
رسمی که شماره صندوق امانات و نام شعبه مورد نظر در آن قید شده
باشد ،به همراه مدارک فوق الزامی است.

هزینه واگذاری
»

»هزینه اجاره صندوق بر اساس ابعاد درخواستی صندوق مورد نظر ،تعیین
می گردد و مبلغ اجاره ساالنه به همراه مبلغی دیگر تحت عنوان ودیعه در
ابتدا از متقاضی صندوق دریافت می گردد که در زمان اتمام دوره قرارداد و
فسخ آن ،در صورت عدم بدهی به بانک ،مبلغ ودیعه به مشتری بازگردانده
می شود.

»

»چنانچه دارنده صندوق قبل از پایان مدت اجاره از استفاده از آن منصرف
شود ،کارمزد دریافتی بابت اجاره قابل برگشت نمیباشد.

»

»جانبازان ،معلولین ،آزادگان جنگ تحمیلی و خانواده معظم شهدا از 50
درصد تخفیف در اجاره بهای سالیانه و ودیعه برخوردار خواهند بود.

»

»کارمزد دریافتی جهت اجاره ساالنه صندوق در  3نوع کوچک ،متوسط و
بزرگ به شرح زیر می باشد:

متقاضی صندوق امانات می بایست از نظر مراوده و میزان سپرده در بانک،
یکی از شرایط زیر را داشته باشد.

1.1برخورداری از میانگین شش ماهه موجودی سپرده ها حداقل به مبلغ
 50میلیون ریال ،با اعمال ضریب  4برای سپرده های قرض الحسنه
جاری ،ضریب  2جهت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و
ضریب  1برای سپرده های سرمایه گذاری مدت دار.
2.2افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار یک ساله با مبلغ حداقل 50
میلیون ریال به هنگام ارائه درخواست اجاره صندوق امانات.

»

» درصورتیکه شعبهای که سپرده مشتری در آن است صندوق امانات
نداشته باشد ،میتواند با دریافت معرفینامه از شعبه خود ،در نزدیکترین
شعبه مجهز به صندوق ،از این خدمت بهره مند گردد.

»

ً
صرفا اجاره کننده صندوق یا وکیل قانونی وی می تواند از آن استفاده کند
»
و صندوق قابل انتقال به غیر نمی باشد.

»

»مشتری می تواند در صندوق خود هرگونه اشیاء و اسنادی را قرار دهد به
شرط آن که شامل اشیاء ممنوعه نباشد یا در نتیجه فساد و یا علل دیگر
به صندوق و خزانه بانک آسیب نرساند.

»

»مدت زمان قرارداد اجاره صندوق امانات یک ساله و قابل تمدید می باشد.

* شرایط واگذاری مربوط به پاییز 97می باشد و ممکن است با توجه به میزان تقاضا و ظرفیت
صندوق ها ،شرایط واگذاری صندوق تغییرکند.

نوع صندوق

ابعاد(میلی متر)

مبلغ اجاره ساالنه(ریال)

مبلغ ودیعه(ریال)

کوچک

100 x 125 x 600

750.000

6.000.000

متوسط

100 x 250 x 600

1.500.000

12.000.000

بزرگ

205 x 250 x 600

3.075.000

24.600.000

فرآیند درخواست
مشتری به شعبه ای که در آن حساب دارد مراجعه کرده و درخواست استفاده
ت میکند .مسئول شعبه ضمن ارائه توضیحات الزم در خصوص
از صندوق امانا 
شرایط واگذاری صندوق به مشتری و انجام بررسی های الزم ،در صورت احراز
شرایط ،نسبت به واگذاری صندوق اقدام می نماید .در صورت تمایل مشتری
به استفاده از صندوق امانات و فقدان آن در شعبه ،مسئول شعبه مشتری را
به نزدیک ترین شعبه دارای صندوق معرفی نموده و پس از مراجعه مشتری
به شعبه مورد نظر و ارائه مدارک مورد نیاز ،صندوق امانات در اختیار ایشان
قرار خواهد گرفت.

نحوه استفاده
مشتریان می توانند در ساعات اداری جهت استفاده از صندوق به بانک مراجعه
و پس از طی مراحل احراز هویت ،از صندوق مورد اجاره بهره برداری نمایند.

شعبه های دارای صندوق
عالقهمندان به بهرهمندی از این خدمت میتوانند به شعبه های مجهز به
صندوق امانات بانک واقع در شهرهای تهران ،تبریز ،مشهد ،شیراز ،رشت،
ساری ،کرمان ،اهواز ،دزفول ،قشم ،شهرکرد و اردبیل مراجعه کنند و یا برای
دریافت اطالعات بیشتر با مرکز مشاوره و اطالعرسانی بانکپاسارگاد به شماره
 ۸۲۸۹۰تماس حاصل نمایند.

