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شرایط و مقررات حساب سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت در اختیار
ها ه  -2بان

هشیه ایهان و ونزوئال به ووای و وصای از طهی ه هگاار یا اشین سق اووال به غاه وجه این ه ه را طبق قانون عملاا بانک بتون ربا به طور هشاع به وار گهقیه

و هااقع ساصله را طبق آیانناهه و هرهرا ههبوطه به ه هگاار یا قائم هرا قانون و په اخ نمایت.
ها ه  -1ستاقل هبلغ اقییاح سااد ههایهگاار ووااه هت هطابق هبلغ اعاان شته از و بان
ها ه  -3ستاقل هانته هشمول ریاق
ها ه  -4بان

و

ه باشت.

ه ه ههایهگاار ووااه هت هطابق هبلغ اعاان شته از و بان

هجاز ه با شت ر هر ات ،این

ه باشت و به هانتهها ومیه از ستاقل هاوور و اعلق نم گاه .
ه ه امتیت شته اابع آخهین نهخ اعال شته از طهی بان

ه ه را به هت  .................هاه شم ا امتیت نمایت ( ر ایا صور نهخ و

ه باشت).
ها ه  -5به آن یه از ه هها وه بان
ها ه  -6ه ههای هشمول ریاق

از طهی ه هگااران ههبوط هجاز به امتیت آنها نم گه از ااریخ انرضا
و ه باشات وه ستاقل به هت ی

هر ات و

هاه به طور پاو یه ارا ستاقل هانته اعاان شته باشات و هه زهان وه هانته سااب از ستاقل اعاان شته ومیه

شو سااد هاوور از شمول احصاق و خارج شته و بهقهار هجت آن هایلز ااهان ستاقل هبلغ و ا یمهار آن به هت ی
ها ه  -7هال هحا به و په اخ
بات  4بها بار اول ی

اعلق نحواهت گهق .
.

هاه یگه ا

هم هااقع ه ه ههایهگاار ووااه هت ستاقل هانته ه هها هاوور ر هه روز ه باشت ،هشهوط به ایاکه ستاقل هبلغ این قبال ه هها طبق

هاه نز بان

باقامانته باشت و بها باش از ی

هاه اابع از ومیهین هانته ر روز ه باشت.

ها ه  -8اشحاص سروق اعال ه ارنت وه هتار هعیبه شهو را به بان

را از هه نوع اغااه

ارائه نمو ه و هیعهتنت بان

ر ا ا ااهه و یا اصماما هاا هتیهه شهو هطلع نمایات.

ها ه  -9بان

ا یه ا اصل ه ه ههایهگاار ووااه هت را اعهت ه نمایت.

ها ه -22بان

بها وصول هه نوع هطایب ا خو و خاارا ناش از هعاهال بانک سق و اخیاار ار از هه نوع اعیبار و ا اا و اوراق بها ار اعم از ریای و ارز و هوجو

ریای و ارز اعم از

س اادها

ه هها ثاب  ،هوق  ،س اادها جار  ،پسانتاز و غاهه و هه نوع هال و طلب نز خو اح هه عاوان وه با شت ،اا هعا ل هطایبا خو  ،قبل از ابالغ به ه شیه

اعم از هیعهت ضاهن ،راهن و غاهه ه اتو نمو ه و

س ههااب را به ه شیه اعال و ر صور عت اقتا او ط ه شیه ظهی  22روز ن اب به به ا ش و ا اویه بته و از هحل

هاتو شته اقتا نمایت.
اح هه عاوان اشیباهاً یا هن غاه سق وجوه یا ارقاه به سااد هشیه هاظور و یا ر هحا به هه نوع اشیباه نمایت ر هه هوقع هجاز و هحیار ا

ها ه  -22اگه بان

بتون انجا هاچگونه اشهیفا ا ار و قضای

ر رقع اشیباه و بهگش و ااهان و انیرال وجوه واریز شته از ساادها هشیه اقتا نمایت و اشحاق بان

صاسب یا صاسبان سااد سق ههگونه اعیهاض و گفیگوی را به عمل بان
ها ه  -21و ضعا

ابصهه :ر ه هها

ناب به این اهه هعیبه بو ه و

از هه جه از خو لب و ا راط ه نمایت.

ه ه ههایهگاار ووااه هت به هه هازان هانته ر صورا وه باش از ی

ههگونه اهاواش های (اعم از واریز یا به اش ) رو

را اً و هایرالً و

ال قاقت گه ش های با شات به "راوت" ابتیل ه شو با اغااه و ضعا هاوور انجا

ه ه راوت شته هاوط به رقع روو آن خواهت بو .

ههایهگاار ووااه هت عملاا واریز و به ه ه جز اهاواش های وه از راوت شتن ه هها جلوگاه ه نمایت ،هحاود نم شو .

ها ه  -23بتیاو ممماله به بان

اخیاار ه هم /ه

 ، ...............................................................بان
را ر این خصوص ناب به بان

هت وه پس از خاامه قهار ا ین ایاجانب /این شمممهو و یا پس از خاامه همکار بان

بیوانت را ًا ناب به باین سااد /ساابها هفیوسه از و ایاجانب /این شهو نز آن بان

هشمممیه ایهان و ونزوئال با شمممهو
اقتا نمایت و سق ههگونه ا عا و اعیهاض

از خو لب یا ا راط ه نمایم.
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