شرکت کارگزاری پارسیان

parsianbroker.comwww
معاملات سـهام و سـایر اوراق بهـادار بـه صـورت آنالین ،حضـوری و تلفنی

(کالسـنتر) در بـورس اوراق بهادار
مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و سبدهای اختصاصی
معامالت کاال (فلزات ،پتروشـیمی ،کشـاورزی ،مشـتقات نفتی ،برق و )...

شرکت صرافی پارسیان

www.parsian-exchange.ir
معامالت اسکناس ارزهای معتبر با نرخهای رقابتی
حوالـه ارز بـه اقصـی نقـاط دنیـا با اسـتفاده از شـبکه بانکـی و صرافیهای

معتبـر بینالمللی
مشاوره عملیات ارزی و پوشش ریسکهای احتمالی

در بـورس کاال و بـورس انرژی
تهیه گزارشهای تحلیلی و برگزاری کالسهای آموزشی در حوزه بازار سرمایه
مشاوره عرضه و پذیرش

شرکت خدمات مشاورخرد پیروز
www.kpc.co.ir

شرکت لیزینگ پارسیان

www.parsianleasing.com

ارائه تسـهیالت بـرای خرید:
خودرو

ارزیابـی و کارشناسـی امـوال منقـول و غیرمنقـول مشـتریان بانکهـا،
موسسـات اعتبـاری و سـایر اشـخاص
تهیه گزارش اطالعات اعتباری مشتریان بانکها و موسسات اعتباری
تهیه گزارشات طرح توجیهی
نظارت مالی و فنی بر طرحها و پروژهها

تجهیـزات و ماشـینآالت حـوزه خدمـات (شـهرداریها ،آشـپزخانههای
صنعتـی ،هتلهـا و )...
لوازم خانگی و اداری ،تجهیزات و لوازم کامپیوتری ،ارتباطی و مخابراتی
ناوگان حوزه حمل و نقل

صندوق قرضالحسنه بانک پارسیان
sandogh.parsian-bank.ir

تجهیزات و ماشینآالت حوزه صنعت ،معدن و کشاورزی
تجهیزات حوزه بهداشت و سالمت

افتتاح سپردههای قرضالحسنه اشخاص حقیقی و حقوقی

همکاری با تمامی تأمینکنندگان کاالهای بادوام در زمینه ارائه تسهیالت به

افتتاح و مدیریت سپردههای قرضالحسنه ویژه (وجوه اداره شده)

خریداران

اعطـای تسـهیالت قرضالحسـنه (بیمـاری ،ازدواج ،ودیعه مسـکن ،تعمیر
مسـکن ،خوداشتغالی و مشـاغل خانگی)

| چهار سوق مالی پارسیان |

بانک پارسیان

| چهار سوق مالی پارسیان |

www.parsian-bank.ir
افتتاح انواع سپردههای ریالی و ارزی
صدور انواع ضمانتنامههای ریالی و ارزی

مشتری گرامی
از فرصتـی کـه بـرای معرفـی خدمـات و محصـوالت چهارسـوق مالـی
پارسـیان در اختیـار مـا قـرار دادیـد ،سپاسـگزاریم.
برنامهریـزی انجـام شـده ،در بزرگتریـن بانـک خصوصی کشـور به شـما
ایـن امـکان را میدهـد کـه بـه سـادگی و در کوتاهتریـن زمـان ممکـن
خدمـات مـورد نظـر خـود را در تمامـی زمینههـای مالـی و بانکـی بـه
صـورت یکپارچـه و جامع از جملـه خدمات صدور کارتهـای الکترونیکی،
دسـتگاههای کارتخـوان و درگاه پرداخت ،بیمه ،لیزینـگ ،کارگزاری ،تأمین
مالـی و صرافـی دریافـت نماییـد .برای آگاهی بیشـتر ،شـما از طریق این
بروشـور ،بـا انـواع خدمات و محصوالت شـرکتهای گروه پارسـیان آشـنا
خواهید شـد.

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
www.pec.ir

صـدور و پشـتیبانی انـواع کارتهـای هدیـه ،اعتبـاری ،خریـد سـازمانی
مگا کارت و ...

عمر و سرمایهگذاری
مسئولیت
مهندسی
آتشسوزی
باربری

ارائه تسهیالت ریالی و ارزی

ارائه ،نصب و پشتیبانی انواع دستگاههای کارتخوان فروشگاهی

حوادث

حوالجات ریالی و ارزی

تأمین ،راهاندازی و پشتیبانی انواع دستگاههای خودپرداز ()ATM

اتکایی

اعتبارات اسنادی (داخلی-ریالی ،وارداتی ،صادراتی)

نرمافزار تاپ (ارائه دهنده انواع خدمات پرداخت موبایلی)

الزم بـه ذکـر اسـت شـرکت خدمـات بیمـهای امین پارسـیان (مسـتقر

برات وصولی اسنادی

سامانه پرداخت اینترنتی ()Internet Payment

در بیـش از  100شـعبه بانـک پارسـیان) آمـاده ارائه خدمـات بیمهای به

خدمـات الکترونیـک (تلفنبانـک ،اینترنتبانـک مشـتریان حقیقـی و
حقوقـی ،موبایلبانـک ،ایمیلبانـک و )...
کارپوشه (خدمت برداشت از حساب های مشترک و حقوقی به صورت
اینترنتی)
باشگاه مشتریان
سامانه خانه پارسیان
سامانه پارس
سامانه پرداخت الکترونیک قبوض

نمایندگـی از شـرکت بیمه پارسـیان می باشـد.

شرکت بیمه پارسیان

www.parsianinsurance.ir
انواع بیمهنامههای:

شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
www.lotusib.ir

ل (ثالث و بدنه)
اتومبی 

مشاوره و تأمین مالی پروژهها از طریق اوراق بدهی و سرمایهای

درمان

قبول تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی
مشـاوره سـرمایهگذاری ،طراحـی و مدیریـت انـواع صندوقهـای
سرمایهگذاری(جسـورانه ،طلا ،ارز ،سـهام و )...
مشاوره مطالعات امکانسنجی ،طرح تجاری ،اصالح ساختار سازمانی
و بودجهبندی
مشاوره ادغام ،تملیک و ارزشگذاری

