بسمه تعالی
بانک مشترک ایران و ونزوئال اولین تجربه نظام جمهوری اسالمی
ایران در زمینه تاسیس بانکی مشترک با رویکردی بینالمللی و
دو ملیتی با مشارکت کشوری ثالث (جمهوری بولیواری ونزوئال)
به شمار میآید.
بانک مش�ترک ایران و ونزوئال یکی از بانکهای غیردولتی نظام
بانکی جمهوری اسلامی ایران میباشدکه با هدف انجام تمامی
فعالیتها و خدمات بانکی در کش�ور ایران و فعالیتهای بانکی
بینالمللی در تمامی کشورهای طرف مناسبات جمهوری اسالمی
ایران ،به موجب موافقت نامه مورخ  21اسفند  1383منعقده بین
نمایندگان دو کشور جمهوری اسالمی ایران و جمهوری بولیواری
ونزوئال و مجوز شماره  /737ﻫ مورخ  1387/02/17بانک مرکزی
ج.ا.ا ،در تاریخ  1388/11/05نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات
غی�ر تجاری تهران ،تحت ش�ماره  365732به ثبت رس�یده و
فعالیت خود را آغاز نموده است.
بان�ک ب�ا ب�ه کارگی�ری نیروهای ج�وان ،فع�ال و پاس�خگو و
فنآوریهای جدید ،خدمات متنوع بانکی را در زمینههای ریالی،
ارزی و اعتباری به مشتریان و مراجعین محترم عرضه مینماید.
فهرست عمده خدمات ریالی ،ارزی و اعتباری بانک به شرح زیر
میباشد:
الف) خدمات ریالی:
افتتاح انواع حسابهای سپرده
•حساب سپرده قرض الحسنه جاری:
حساب سپرده قرض الحسنه جاری اشخاص حقیقی.
حساب س�پرده قرض الحس�نه جاری ش�رکتها (اشخاص
حقوقی).
حساب سپرده قرض الحسنه جاری مشترک.

•حساب سپرده سرمایه گذاری:
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی.
سپرده سرمایه گذاری مدت دار ( از  3ماه تا یکسال).
سایر
صدور و پرداخت چک بانکی بین بانکها (رمزدار).
صدور و پرداخت چک مسافرتی (ایران چک).
نگهداری امانی اوراق مشارکت فروخته شده در شعبه و واریز
وجه سود اوراق در سررسید به حساب مشتریان.
صدور اوراق گواهی سپرده مدتدار (ریالی و ارزی).
ارائ�ه صورتحس�اب مرب�وط به حس�ابهای ریال�ی و ارزی
مشتریان نزد شعبه.
دریافت و نگهداری چکهای مدتدار مشتریان به طور امانی
و وصول وجه آنها در سررسید.
جا به جایی و انتقال وجوه درخواستی مشتریان به حسابهای
مد نظر نزد تمامی بانکها از طریق سامانههای ساتنا و پایا و
بالعکس.
خدمات بانکداری الکترونیک از طریق اینترنت ،تلفن همراه
و تلفن ثابت.
خدمات کارت.
دریافت و وصول وجه چکهای واگذاری مش�تریان از طریق
سامانهی چکاوک.
صدور گواهی التین در ارتباط با مانده حسابها.
صدور انواع کارتهای بانکی شامل :کارت نقدی (،)IV CARD
کارت هدی�ه ( )GIFT CARDب�ا مت�ن دلخواه ب�ر روی آن،
بنکارت.
خدمات بانکداری الکترونیک ش�امل :اینترنت بانک ،صدور
رمز خرید اینترنتی ،مدیریت انجام پرداختهای الکترونیکی،
دریافت صورتحساب الکترونیکی.
سرویس پیام کوتاه

ب )خدمات اعتباری:
انواع تسهیالت
تسهیالت اعطایی مضاربه (موارد کاربرد  :جهت تامین سرمایه
نقدی توسط بانک در بخش بازرگانی).
تس�هیالت اعطایی مش�ارکت مدنی (موارد کاربرد :در امور
تولیدی ،بازرگانی ،خدماتی ،احداث).
تسهیالت اعطایی فروش اقساطی (موارد کاربرد :مواد اولیه،
لوازم یدکی ،ابزار کار ،وسایل تولید ،تجهیزات و ماشین آالت
و تاسیسات و .)...
تسهیالت اعطایی معامالت سلف (موارد کاربرد :پیش خرید
نقدی ،محصوالت تولیدی).
تس�هیالت اعطای�ی جعاله (م�وارد کارب�رد :ام�ور تولیدی،
بازرگانی ،خدمات و .)...
اج�اره به ش�رط تملی�ک (موارد کارب�رد :در ام�ور خدمات،
کشاورزی ،صنعتی ،معدنی و ساختمان).
خرید دین (موارد کاربرد :جهت تامین منابع مالی کوتاه مدت
مورد نیاز واحدهای تولیدی ،بازرگانی و خدماتی).
مرابحه (موارد کاربرد :اعطای تسهیالت جهت خرید خدمات
و کاالهای ساخت داخل کشور)
استصناع (موارد کاربرد :جهت تامین ماشینآالت و ابزار مورد
نیاز صنعتگران)
صدور ان�واع ضمانتنامههای ریالی :بانک بنا به درخواس�ت
اشخاص حقیقی و حقوقی ،انجام تعهداتی که به نفع سازمانها
و موسسات دولتی و دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی به
عهده متقاضیان است با رعایت آییننامه صدور ضمانتنامه و
ظهر نویسی از طرف بانک ها و دیگر ضوابط ذیربط ،ضمانت
مینماید .به موجب ضمانتنامههایی که توس�ط بانک صادر
میش�ود ،بان�ک تا مبلغ من�درج در متن ضمانتنام�ه را در
صورت درخواست ذینفع به وی پرداخت میکند.

ج) خدمات متنوع ارزی:
خدمات ارزی بازرگانی :اعتبار اس�نادی واردات�ی و صادراتی،
اعتب�ار اس�نادی داخلی – ریال�ی ،بروات اس�نادی وارداتی و
صادرات�ی ،حوالج�ات ارزی کاالی�ی و خدماتی ،ص�دور انواع
ضمانتنامههای ارزی (ش�رکت در مناقصه ،حس�ن انجامکار،
پیشپرداخت ،استرداد کسور وجه الضمان) ،خرید و فروش ارز.
خدمات ارزی غیر بازرگانی :نقل و انتقاالت ارزی ،افتتاح انواع
حسابهای ارزی (سپرده قرض الحسنه جاری ،قرض الحسنه
پسانداز و سپرده سرمایه گذاری مدتدار).
تخصیص و پرداخت س�ود به س�پرده های س�رمایه گذاری
مدتدار ارزی.
چارچوب و مالک اصلی انجام فعالیتها و اقدامات اشاره شده،
قوانین و مقررات جاری کشور و دستور العملها و بخشنامههای

ابالغی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا و دیگر مراجع صالحیتدار

می باشد.

در صورت نیاز به اخذ اطالعات و توضیحات بیش�تر ،خواهشمند
است حسب مورد به یکی از واحدهای ستادی ذیربط (مدیریت
امور اعتبارات /مدیریت امور بین الملل) یا شعبه بانک مراجعه

فرمایید.

امید اس�ت نحوه ارائه خدمات بانکی مد نظر ش�ما مش�تری/
مراجعه کنندهی گرامی و همچنین انجام وظیفه و پاس�خگویی
کارکنان بانک مش�ترک ایران و ونزوئال ،موجبات رضایتمندی

کامل شما را فراهم آورد.

مدیریت بانک از هر گونه نظر ،پیشنهاد و انتقاد به حق مشتریان
ک�ه موجب خدمترس�انی مطلوبتر خواهد ش�د ،اس�تقبال و

سپاسگزاریمینماید.
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