
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 (( تولید جهش )) 

 محترم صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان دمریعامل 
 موضوع: معرفی بخشی از خدمات بانک انصار در  راستای توسعه همکاری 

 سالم علیکم

ا  بااود  بااا  شگشاا بانااک انصااار بااه است رااار ماای رساااند  ماااًاحترا  )ص( ؛ بااا سااو   ل  تااروات باار م مااد ل    م مااد        

امااور ماااری هاارتتما لتااامگو   در خرااا ارزه هااای نااوحو در حااوزر بانکااداری ل نداات  فرحعاای در توسااعه  رماای ل  مراای    

ماااری بخشاامای گوناااگو  ،امعااه خ بااا افتخااار بخشاای از خاادمات خااود  بااه فعاااس  توسااعه بخاات تشااالرزی اسااتا  اتاا ما    

 را بشرح زحر معرفی می نماحد:

 ی خشس اندازخل...( مطابا با ضوابط ابوغی بانک مرتزی با مزحت بمرر معدی از معافع    برای مشترحا افتتاح انواع حساب)،ار   -1

 شرداخت انواع تسمگوت  به معظور تامگو سرماحه در گرده ل سرماحه ثابت  با حداقل هزحعه درقارب انواع  دود اسومی -2

 شرداخت تسمگوت از م ل معابع ل،ور ادارر هدر -3

 ئه طگف لسگعی از خدمات بانکداری  در بستر بانکداری ارکترلنگک ارا -4

برابر ماندر حا تسمگوت  3افتتاح سپردر شس انداز حا  روحت برای ا راء ل سمامدارا  ل بمرر معدی از تسمگوت قرض ار سعه به مگزا    -5

 برابر 6مراب ه به مگزا  

 ل حدوقی ات ادحه ل زحر مجمو ه هاتدلر تارت مجازی برای حسابمای  مشترک  -6

 تخصگص ا تبار ل حا تدد  تسمگوت به سمامدارا  داراری معد  حساب در بانک -7

 ارائه خدمات ارزی -8

 تامگو معابع ماری سمامدارا  با بمرر گگری از بستر تارت های ا تباری  -9

 دحه ارائه بستر خدمات لحژر ارکترلنگکی در خصوص افزاحت سرماحه ات ا -11

ل  "طرح تاسی فرسودر"ل  ""طرح حاتم   ""شرداخت تسمگوت خرحد رواز  خان ی  بمعظور حماحت از تورگد تاسی  مری  در قارب  -11

 بدل  سپردر گذاری ،مت تارتعا  ات ادحه ل زحر مجمو ه

                       امکا  شرداخت حدوق  تارتعا  ات ادحه با است ادر از درگاهمای ارکترلنگکی  -12

                                                          مسئول شعبه نام و نام خانوادگی                                     

1399/03/27 

1410/99/512 

 



 

 

 

 
 

 

                                                       
 

 

 


