| صندوق امانات بانک پارسیان |
فضـایی امن برای دارایـیهای شما

شرایط واگذاری صندوق امانات
شـرایط عمومـی بـرای در اختیـار داشـتن صنـدوق امانات به عنـوان یک
مشـتری حقیقـی ،عبارتند از:
 سن  18سال تمام -دارا بودن حداقل یکی از انواع سپرده در بانک پارسیان

بانـک پارسـیان بـه منظـور جلـب رضایـت شـما مشـتریان ارجمنـد و

بـرای آگاهـی از شـرایط اختصاصی واگـذاری صندوق امانـات ،به یکی از

ارائـه خدمـات جدیـد و تکمیـل زنجیـره عرضه خدمـات شایسـته ،اقدام

شـعب بانک پارسـیان مراجعه فرمایید.

بـه راهانـدازی صنـدوق امانـات بـا مجهزتریـن و ایمنتریـن امکانـات
الکترونیکـی نمـوده اسـت.
خرسـندیم که با ارائه این خدمت ،در راسـتای ارزشآفرینی به مشـتریان
گرانقدر خـود گام برمیداریم.

صندوق امانات بانک پارسیان
صنـدوق امانـات ،محلی مطمئـن برای حفـظ و نگهداری اسـناد ،مدارک،
اوراق و اشـیاء ارزشـمند شماسـت که مجهز به سیسـتمهای ایمنی ضد
آتشسـوزی و ضـد دزدی بـوده و در مقابـل بالیـای طبیعی مانند سـیل،
زلزلـه و  ...کام ً
لا مقاوم میباشـد.
شـما مشـتری گرانقـدر میتوانیـد هـر زمـان کـه الزم میدانیـد در طـول
سـاعت کاری شـعبه ،بـا در دسـت داشـتن کارت ّ
ملـی به محـلّ صندوق
امانـات مراجعـه کـرده و از صنـدوق خـود اسـتفاده نمایید.
همچنیـن میتوانیـد در سررسـید یـا پیـش از آن برای تخلیـه صندوق و
فسـخ قـرارداد اقـدام کنیـد .شـعبه پـس از بررسـی پرونـده و در صورتی
ً
عینـا به
کـه بدهـی مربـوط بـه اجاره صنـدوق نداشـته باشـید ،ودیعـه را
حسـابتان مسـترد و از سـپردهتان رفـع مسـدودی میکنـد.

مدارک مورد نیاز
شـما مشـتری گرامـی برای اجـاره صندوق امانـات میتوانید با در دسـت
داشـتن مـدارک زیـر و تکمیـل فرم درخواسـت و فـرم قـرارداد و مقررات
اجـاره صنـدوق ،نسـبت به اجـاره صندوق اقـدام نمایید:
 .1اصل و تصویر کارت ّ
ملی
 .2اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه

ابعاد صندوق امانات
شـما میتوانید بسـته به میزان دارایـی که قصد نگهداری آنهـا در صندوق
را داریـد ،از انـواع صندوقهـای امانـات موجـود در بانک پارسـیان در سـه
سـایز کوچک ،متوسـط و بزرگ اسـتفاده کنیـد .اندازه ایـن صندوقها ،در
جـدول زیر آمده اسـت:

