
حاضر در صورت فسخ پیش از موعد، مشمول محاسبه برگشت 
سود مطابق ضوابط ذی ربط می شوند. لذا سرمایه واقعی مشتری 
با سرمایه مندرج در هر یک از جداول محاسباتی )حسب مورد( 
از فسخ سپرده/ سپرده های  ناشی  برگشت سود  میزان  به  حدوداً 
بلند مدت، متفاوت خواهد بود. در این خصوص پیشنهاد می شود، 
از  یک  هر  شدِن  سررسید  با  و  تدریج  به  حساب،  از  برداشت 

سپرده های بلندمدت صورت پذیرد.

4- در زمان برداشت از حساب آتیه طالیی 3، در مقاطع پایان هر 
ماه جهت افتتاح سپرده های بلندمدت )برداشت اتوماتیک از جانب 
بانک(، پیامکی با مضمون »برداشت از حساب بابت افتتاح حساب 
بلند مدت به مبلغ .......... ریال و اعالم مانده حساب کوتاه مدت 
تلفن  شماره  به  شده«  برداشت  مبلغ  کسر  از  پس   3 آتیه طالیی 

همراه دارنده حساب مذکور، ارسال می شود.
متعاقبًا به محض افتتاح حساب بلندمدت و به منظور اطالع مشتری 
پیامکی  آتیه طالیی 3  از حساب  برداشت  از  بانک پس  اقدام  از 
با مضمون »افتتاح حساب بلندمدت به مبلغ ......... ریال و اعالم 
مجموع مانده حساب های بلندمدت متصل به حساب آتیه طالیی 
 3 با احتساب مانده آخرین سپرده بلندمدت افتتاحی« نیز به شماره 
تلفن همراه دارنده حساب آتیه طالیی ارسال می شود. بدیهی است، 
در زمان برداشت از حساب آتیه طالیی 3 نیز، حسب مورد به شماره 

تلفن همراه دارنده حساب آتیه طالیی ارسال می شود.
به عبارت دیگر، در زمان واریز به/ برداشت از حساب کوتاه مدت 
آتیه طالیی3 و  مانده حساب کوتاه مدت  آتیه طالیی 3، همواره 
سپرده های  از(  قسمتی  یا  کامل  از  )اعم  فسخ  افتتاح/  زمان  در 
بلندمدت افتتاحی متصل به حساب آتیه طالیی 3، مجموع مانده 
طریق  از  طالیی3،  آتیه  حساب  به  متصل  بلندمدت  حساب های 

پیامک به صاحب حساب اطالع رسانی می شود.

5- سایر شرایط در خصوص سپرده آتیه طالیی 3 عینًا تابع ضوابط 
و مقررات حاکم بر سپرده های کوتاه مدت عادی و در خصوص 
سپرده های بلندمدت افتتاحی متصل به سپرده آتیه طالیی 3 عینًا 

مانند سایر سپرده های بلندمدت بانک است.
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مشتریان گرامی ، شما می توانید با اسکن کد زیر همواره از آخرین 
اطالعات و یا تغییرات مفاد این بروشور مطلع شوید.



 تعریف
سرمایه گذاری  سپرده های  جنس  از  ماهیتًا   ،3 طالیی  آتیه  سپرده 
قابلیت واریز و برداشت محسوب می شود.  با  کوتاه مدت عادی، 
در این حساب همانند سایر حساب های کوتاه مدت، امکان صدور 
الکترونیکی  خدمات  از  استفاده  حساب،  دفترچه  بانکی،  کارت 
از قبیل اینترنت  بانک، همراه  بانک و ... وجود دارد. این سپرده با 
مانده  و کاهش  افتتاح شده  ریال  موجودی 000ر000ر2  حداقل 

سپرده از حداقل مذکور منجر به فسخ حساب می شود.
ماه  اول  روز  در  حساب،  افتتاح  قرارداد  مفاد  با  مطابق  ضمنًا، 
با احتساب تمام  بعد )فارغ از تعطیل بودن یا روز کاری بودن( 
نسبت  اتوماتیک  و  سیستمی  به صورت  حساب،  به  واریزی های 
به برداشت مازاد مانده حساب کوتاه مدت آتیه طالیی 3، )مازاد 
میزان  به  فسخ حساب  از  جلوگیری  الزم جهت  مبلغ  حداقل  بر 
فقره سپرده سرمایه گذاری  اقدام شده و یک  000ر000ر2 ریال( 
سررسید  طوالنی ترین  با  ماه  اول  روز  پایان  در  جدید  بلندمدت 
سود  نرخ  باالترین  واجد  اعتبار  و  پول  شورای  مصوبه  طبق  که 
علی الحساب ماهانه )در حال حاضر سپرده بلندمدت 2 ساله آتیه 
طالیی 3 با نرخ سود ساالنه 18%( باشد، افتتاح می شود مشروط 
نباشد.  ریال  000ر500  از  کمتر  بلندمدت  سپرده  مبلغ  اینکه  بر 

مشترک  به صورت   ،3 آتیه طالیی  کوتاه مدت  سپرده  افتتاح   -2
نیز امکان پذیر بوده و ضوابط و مقررات حاکم بر آن همانند سایر 
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت مشترک است. بدیهی است، 
پس از افتتاح حساب آتیه طالیی 3 مشترک، حساب های بلندمدت 
جدید مرتبط به آن نیز با همان نسبِت سهِم تعیین شده به موجب 
الحاقیه حساب های مشترک اولیه )ضمیمه حساب آتیه طالیی3(، 

به صورت مشترک و سیستمی افتتاح خواهند شد.

3- در حساب آتیه طالیی 3، دو نوع مانده حساب وجود دارد:
کوتاه مدت  حساب  یک  که   3 طالیی  آتیه  حساب  مانده   -1-3
عادی است )خدمات آن به صورت متمرکز در تمامی درگاه های 

مجاز و بستر شتاب ارائه می شود(.
3-2- مانده مجموع سپرده های بلندمدت )در حال حاضر 2 ساله( 
افتتاحی که به حساب آتیه طالیی 3 متصل شده است )خدمات 
آن به صورت متمرکز صرفًا در داخل شعب بانک ارائه می شود(.

* در صورتی که سپرده گذار، درخواست برداشت از حساب آتیه 
طالیی 3 بیش از مانده نوع اول ) مانده حساب کوتاه مدت آتیه 
طالیی 3 ( را داشته باشد، باید به یکی از شعب بانک مراجعه کند.

توضیح:
ریالی،  سپرده های  انواع  افتتاح  عمومی  دستورالعمل  با  مطابق   
فسخ کامل و قسمتی سپرده های بلند مدت در شعبه ای به غیر از 
شعبه افتتاح کننده حساب با محدودیت مبلغ )000ر000ر50 ریال( 
انجام می شود. لیکن با توجه به ماهیت کوتاه مدت برای حساب 
آتیه طالیی 3 و ارتباط سپرده/ سپرده های بلندمدت آتیه طالیی 3، 
با سپرده کوتاه مدت آتیه طالیی 3، فسخ کامل و یا فسخ قسمتی 
از سپرده های بلند مدت آتیه طالیی 3، فارغ از محدودیت مبلغ در 

تمامی شعب امکان پذیر است.
فسخ کامل/ قسمتی از سپرده های بلندمدت متصل به حساب آتیه 
طالیی 3 قبل از سررسید، تابع شرایط و مقررات حاکم بر زمان 
افتتاح هر یک از سپرده های سرمایه  گذاری بلندمدت بوده و در حال 

000ر500  حداقل  از  بیش  بلندمدت  سپرده  حساب  افتتاح  ضمنًا 
امر  این  و  پذیرفته  صورت  ریالی  یک  ضرایب  احتساب  با  ریال 
مادامی که سپرده کوتاه مدت آتیه طالیی 3 نزد بانک مفتوح باشد، به 
صورت سیستمی هر ماه تکرار می شود. الزم به ذکر است، مطابق با 
این طرح، حساب واسطه تمامی حساب های بلندمدت 2 ساله آتیه 

طالیی 3 افتتاحی، حساب کوتاه مدت آتیه طالیی 3 خواهد بود. 

        شرایط و ضوابط حساب آتیه طالیی3

بلند مدت  سپرده های  شده،  انجام  سیستمی  پیش بینی های  طی   -1
پایان روز  ماه و صرفًا  آتیه طالیی3 جدید، یک بار در هر  2 ساله 
اول هر ماه )پس از واریز سود ماهانه تمامی حساب های بلندمدت 
بانک  توسط   )3 آتیه طالیی  مدت  کوتاه  و حساب   3 آتیه طالیی 
مانده  مقطع،  آن  افتتاح می شود و چنانچه در  به صورت سیستمی 
حساب کوتاه مدت عادی آتیه طالیی 3 با احتساب سود/ سودهای 
ماهانه واریزی، پس از کسر حداقل مبلغ الزم جهت جلوگیری از 
فسخ حساب )در حال حاضر، 000ر000ر2 ریال(، به حداقل مبلغ 
تعیین شده جهت افتتاح سپرده بلندمدت )در حال حاضر، 000ر500 

ریال( نرسد، افتتاح حسابی صورت نمی پذیرد. 
همچنین به جهت جلوگیری از وجود حساب های بلندمدت متعدد 
به نام یک شخص بابت هر فقره حساب آتیه طالیی 3، سیستم در 
مقاطع افتتاح حساب بلندمدت جهت اتصال به حساب کوتاه مدت 
در  افتتاحی  بلند مدت  سپرده های  یا  سپرده    بدواً   ،3 طالیی  آتیه 
سنوات قبل را که سررسید نهایی آنها فرا رسیده ) که در صورت 
فسخ، مشمول برگشت سود مطابق با ضوابط و مقررات جاری بانک 
مبالغ  احتساب  با  سپس  و  نموده  فسخ  و  شناسایی  را  نمی شوند( 
مزبور )اصل مبلغ سپرده های فسخ شده به انضمام سودهای واریزی 
به حساب آتیه طالیی 3( نسبت به افتتاح سپرده بلند مدت جدید به 

شرح پیش گفته اقدام می کند. 
بلندمدت 2 ساله  این روش، همواره حداکثر 24 حساب  اتخاذ  با 
آتیه طالیی 3، متصل به یک حساب کوتاه مدت آتیه طالیی 3 وجود 

خواهد داشت. 
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