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(ادارىلالب نامه در)محل فعالیڀ ر از به وال ضڀغااوی اگه

جڀماعىاسایڀ ڀامین از بك بیمه اپرینڀ سهه جڀماعى افڀرچه بیمه ڀامین دوپى 

به مور ضروڀ محل فعالیڀر خرین فیص حمهلى مموهارداد ه آوپى لر

ڀىمیل فرم پرسطنامه اسڀفاده از ڀسویالڀ خرید لهازم خانگی

WM-F-S-011

جدهل محاسباڀ ڀأیید ضده ڀهسظ وارضناس فرهش

:نام کارشناس حقوقی

تاریخ/امضاء:  اعالم نظر و توضیحات

:نام کارشناس مالی

تاریخ/امضاء:  اعالم نظر و توضیحات

:نام مدیر حقوقی

تاریخ/امضاء:  اعالم نظر و توضیحات

:نام مدیر مالی

تاریخ/امضاء:  اعالم نظر و توضیحات

:نام کارشناس فروش

تاریخ/امضاء:   اعالم نظر و توضیحات

ضامىیه می باشد ماوىد تصًیر اسىاد مالکیت دارائی مىقًل ي / ارائٍ َر آوچٍ مازاد بر لیست فًق کٍ وشان دَىدٌ تًان مالی متقاضی ي ضامه : تًجٍ

.در ارزیابی مثبت کمیتٍ اعتبارسىجی مؤثر می باشد... غیرمىقًل، گردش سایر حساب َای باوک َا ي 

(اشخاص حقیقی)چک لیست مذارک مورد نیاز جهت استفاده از تسهیالت خریذ لوازم خانگی  

ضامنمتقاضیردیفدسته توضیحات
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:مدیر فروش

تاریخ/امضاء:   اعالم نظر و توضیحات
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ضناسنامهڀ صفحام صل ڀماابر با ابروپی 

(رڀواه رهي پطڀ )ملی رڀ صل واابر با اوپی بر

مربهعهاداره به مور ر گزینی مموهرخرین حىم واآوپی 

مربهعهاداره به مور ر حمهلی مموهش خرین فیآصل ا

محل فعالیڀر  از اداره به وال ضڀغااوی اگه

ىبانه مروزرى از جاب حساح فڀڀاه ابانىى اڀ ڀعودڀ ه ڀسویالم سڀعالاپاسخ 

ىمطڀرى سهه از ڀایید ضد (پرینڀ سایڀ)لیسڀ لیمڀ 

ه ڀایید فیص هاریز در سامانهملڀ رى سپاهاضروڀ م به نا ، 5348466083ب  حساره خڀ به ضمادایز پیص پرم هارنجاا

اصل ه وپی چه واي ضمانڀ با ضرایظ عنهان ضده ه رسید چه

وسب معڀبراز صل جهابر با اوپی بر

(ڀلفنز ه گاق، برض آب، خرین لبهاه آنامه معڀبر به ومرره جااصل سند مالىیڀ یا ابر با اوپی بر)محل سىهنڀ ارن مد

گهاوی امضاء از دفاڀر اسناد رسمی

ه پرینڀ حساب مربهط به حسابی وه از محل  (مموهر به مور بانه) ماوه اخیر مڀماضی ه ضامن 3ري جادش حساب پرینڀ گر

.آن چه الساط ڀضمین ارائه ضده اسڀ

(ڀلفنز ه گاق، برض آب، خرین لبهاه آنامه معڀبر به ومرره جااصل سند مالىیڀ یا ابر با اوپی بر)محل وسب ارن مد

 دسڀهرالعمل اجرائی ڀأسیس، نحهه فعالیڀ ه نظارڀ بر ضروڀ واي لیزینگ36ڀىمیل فرم ماده 

ڀىمیل فرم ڀعودنامه لبهل ضرایظ ه ممرراڀ دریافڀ ڀسویالڀ خرید لهازم خانگی

ڀىمیل فرم ڀعودنامه مبارزه با پهلطهیی

ڀىمیل فرم رضایڀ نامه ارسال اعالعاڀ ه دریافڀ گزارش از ضروڀ مطاهر رڀبه بندي اعڀباري ایران

( نسخه2)ڀىمیل فرم لرارداد فرهش الساعی جوڀ خرید لهازم خانگی 

ڀىمیل فرم ڀعود ضامن
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ّبی تْطاى ثِ ًوبیٌسگی  ازاضُ حجت ضطًت 350287.............. كیوبثیي ضطًت ٍاسپبضی هلت )سْبهی ػبم( حجت ضسُ ثِ ضوبضُ ..ایي هطاضزاز زض تبضید ............
ٍ ضوبضُ 22........... ػضَ ّیئت هسیطُ، ثِ ًطبًی تْطاى، هیساى آضغاًتیي، ذیبثبى ًَظزّن، پالى .................................... هسیط ػبهل ٍ .........................آهبیبى 
ذطیساض ٍ ضبهي/ ضبهٌیي ٍی ثب هطرػبت شیل اظ عطف زیگط هٌؼوس گطزیس؛ضَز اظ یي عطف ٍ ًِ اظ ایي پس كطٍضٌسُ ًبهیسُ هی 87240000تللي 

...... ....... غبزضُ اظ  ........................ هتَلس ...................................... ثِ ضوبضُ ضٌبسٌبهِ ......... كطظًس ....................................آهبی/ذبًن ..................... خریدار:

................................................................................ ثِ ًس پستی ...................................ثِ ًس هلی ..................................... هوین ..............................................

...... غبزضُ اظ  ........................ هتَلس ................... ......................... ثِ ضوبضُ ضٌبسٌبهِ .................... كطظًس ............ًن .............................آهبی/ذب ضامن اول:

................................................................................ ثِ ًس پستی .............................................................ثِ ًس هلی ..................................... هوین ....................

..... هتَلس ................... .. غبزضُ اظ  ..................................ضوبضُ ضٌبسٌبهِ ..................... ثِ ............... كطظًس ..........آهبی/ذبًن ............................ ضامن دوم:

................................................................................ ثِ ًس پستی ...................................ثِ ًس هلی ..................................... هوین ..............................................

..... هتَلس ................... .. غبزضُ اظ  ........................................... ثِ ضوبضُ ضٌبسٌبهِ .................... كطظًس ...............آهبی/ذبًن ............................ وم:سضامن 

ستی ............................................................................................................... ثِ ًس پ....ثِ ًس هلی ..................................... هوین ..............................................
ٍ عطكیي هلعم ٍ هتؼْس ثِ اجطای هلبز ٍ ضطایظ هطاضزاز ثِ ضطح شیل گطزیسًس .

هَضَع هطاضزاز ػجبضت است اظ كطٍش اهسبعی ًبال ٍ تجْیعات  ثب هطرػبت ظیط اظ سَی كطٍضٌسُ ثِ ذطیساض ًِ ثِ ضٍیت ذطیساض ضسیسُ ٍ ثب  (1ماده 

ٍ ًیق ٍ هطرػبت آى، ثِ عَض غحیح ٍ سبلن تَسظ كطٍضٌسُ ثِ ذطیساض تحَیل گطزیسُ است ٍ ذطیساض ثسیي ٍسیلِ حن ازػبی ّط گًَِ اعالع ًبهل اظ ًن 
ب ل اػن اظ آضٌبض یذسبضتی ًِ ًبضی اظ ػیت احتوبلی ًبضذبًِ تَلیس ًٌٌسُ / تبهیي ًٌٌسُ ًبالی هَضز هؼبهلِ ٍ سبیط ػیَة احتوبلی ًبضی اظ حول ٍ سبیط ػَاه

        پٌْبى ثبضس ضا اظ ذَز سبهظ ٍ تبًیس هیٌوبیس اظ ایي ثبثت حن ّیچگًَِ اػتطاؼ ٍ ازػبیی ػلیِ كطٍضٌسُ ضا ًساضز.
)ضیبل( ثْبء ًبال تؼساز هسل ًَع ًبال

یبثس. زض ػیي حبل ًلیِ هلبز ٍ ضطایظ ایي ضطٍع ٍ زض تبضید ......................... ذبتوِ هی ..................... ثبضس ًِ اظ تبضیدهبُ هی هطاضزاز ................هست  (2ماده

هطاضزاز تب ظهبى تسَیِ ٍ پطزاذت هغبلجبت كطٍضٌسُ تَسظ ذطیساضثِ هَت ذَز ثبهی ذَاّس ثَز . 

ثبضس ٍ ثْبی ًل كطٍش اهسبعی آى .................................. ضیبل است ًِهیوت ًوسی كطٍش هَضَع هطاضزاز هجلؾ ................................... ضیبل هی (3هماد

.......... ....... ضؼجِ ..................... ثبًي ............. هَضخ ..........................چي ثبًٌی ضهعزاض ضوبضُ ضا عی كیص ثبًٌی/ذطیساض هجلؾ .................................. ضیبل آى
 ِ ثِ هجلؾثِ ػٌَاى ثرطی اظ ثْبی ًبال زض ٍجِ كطٍضٌسُ/تبهیي ًٌٌسُ پطزاذت ًوَزُ ٍ ثِ هَجت ایي هطاضزاز هلعم ٍ هتؼْس گطزیس ًِ الجبهی آى ضا ً

سْیالت ثبضس ثِ اهسبط هسبٍی ٍ هتَالی عی .............. هبُ اظهطاض ّط هسظ .................................. ضیبل پطزاذت ًوبیس ٍ ًطخ ت.............. ضیبل هی......................
زضغس هی ثبضس.          ......اػغبیی ...

 كطٍضٌسُ ًگطزز، هیسط ًبال ػیي تحَیل ٍ ثبضس ًوَزُ ٍاضیع كطٍضٌسُ حسبة ثِ پطزاذت پیص ثِ ػٌَاى ضا هجلـی طاضزازه حست ذطیساض چٌبًچِ :1 تبصره

 ثِ ذَیص ًعز ٍجِ هبًسگبضی ضٍظّبی تؼساز ٍ سَز تسْیالت هػَة ضَضای پَل ٍ اػتجبض ًطخ آذطیي هجٌبی ثط زضیبكتی ٍجَُ هأذص ثِ ذسبضت پطزاذت
 .گطززهی هتوجل ضا ذطیساض

ذطیساض اهطاضهیٌوبیس ًِ اظ ًحَُ هحبسجِ تسْیالت ترػیػی ، ذسبضت ػسم ایلبی تؼْسات ، اًػطاف ٍ چگًَگی تسَیِ حسبة زض ضوي یب اًوضبی  (4ماده

 .هَػس هطاضزاز هغلغ هی ثبضس ٍ حن ایطاز ّطگًَِ ازػب ٍ اػتطاؼ ضا اظ ذَز سلت ٍ اسوبط ًوَز

بایست بٍ مىظًر تضمیه پرداخت اقساط متعلقٍ ي اجرای صحیح ي بٍ مًقغ تعُذات خًد.............. فقرٌخریذار / ضامه / ضامىیه می( 5مادٌ

% بذَی ي قبل از تحًیل مًضًع قرارداد بٍ فريشىذٌ تسلیم ومایذ ي َمچىیه وسبت بٍ ترَیه يثائق 120چک با ظُر وًیسی ضامىیه بٍ میسان 

ات ریل مبادرت ومایذ.         ملکی با مشخص

و تجهیزات کاالفروش اقساطی قرارداد 
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ازضس  1 ضاّي پالى حجتی كطػی پالى حجتی اغلی هسبحت زاًگ
2
3
4

گیطز ٍ ذطیساض هَظق است ًسجت ثِ تبزیِ حن ثیوِ سَظی هطاض هیاهَال هطًَِّ زض عی هست هطاضزاز اظ سَی كطٍضٌسُ تحت پَضص ثیوِ آتص (6ماده

از، هوطض ثِ ًحَ ًوسی یب هستـطم زض اهسبط هتؼلوِ اهسام ٍضظز. زض ضوي چي هَغَف كبهس ٍغق اهبًی است ٍ زض غَضت ترلق ذطیساض اظ هلبز هطاضز
 ٌسُ هحن ٍ هریط است تب ثب تٌویل هٌسضجبت ٍ ثِ تطریع ذَز، هغبلجبت هطثَعِ ضا اظ چي هعثَض استیلب ًوبیس.كطٍض

ذطیددساض ٍ ضاّددي  تددب تسددَیِ حسددبة ًْددبیی ثددب كطٍضددٌسُ، هٌلددق ّسددتٌس ًسددجت ثددِ اًؼوددبز ّددط گًَددِ ػوددس ٍ هددطاضزاز زض اضتجددبط ثددب (7ماااده

هطثَعددِ حتددی ػوددس غددلح ٍ ًٍبلددت احتددطاظ ًوبیٌددس، كطٍضددٌسُ چٌددیي هؼددبهالتی ضا ثددِ هددبل هددَضز ٍحیوددِ اػددن اظ ػطغددِ ٍ اػیددبى ٍ هٌددبكغ     
ضسویت ًوی ضٌبسس ٍ هحٌَم ثِ ثغالى است.

ّبی هتطتجِ هبًًَی ٍ اجطائی تب ّبی ًبضضٌبسی ٍ ػولیبت تطّیي ٍ حن الخجت ٍ حن التحطیط ٍ اهساهبت اجطائی سٌس ضٌّی ٍ ّعیًٌِلیِ ّعیٌِ :2تبصره

       ٍغَل ًْبیی هجلؾ هٌسضد زض سٌس ضسوی ضٌّی ٍ چي تضویٌی ثط ػْسُ ذطیساض هی ثبضس.  

 ثْبی ثبثت ضا ذَز هغبلجبت ًلیِ ٍ ًوَزُ حبل ضا هطثَعِ زیَى ًلیِ است هریط كطٍضٌسُ ذطیساض، تَسظ ط یي اظ اهسبطّ پطزاذت ػسم غَضت زض (8ماده

.        ًوبیس هغبلجِ تضبهي ًحَ ثِ ٍی ضبهٌیي/  ضبهي یب ذطیساض اظ هطاضزاز هَضَع

 اذتیبض ٍ حن كطٍضٌسُ ثِ ثطگطت هبثل ؿیط غَضت ثِ هطاضزاز ایي ضطح ثِ ذَز تؼْسات اًجبم ٍ ثسّی تضویي هٌظَض ثِ ضبهٌیي/  ضبهي ٍ ذطیساض (9ماده

 استیلب ًوَزُ، تؼْس یب تسلین كطٍضٌسُ ًعز ثسّی ثبظپطزاذت ضوبًت جْت ًِ تضویٌی ّبیچي/  چي هحل اظ هطاضزاز، ایي ثبثت ضا ذَز هغبلجبت ًِ زازُ
.ًوبیس

 ثِ ًسجت تَاًسهی كطٍضٌسُ هطاضزاز، ایي تؼْسات اظ یي ّط اًجبم ػسم یب ٍ ترلق غَضت زض ًِ ًوَزُ هجَلی اػالم ضبهٌیي/  ضبهي ٍ ذطیساض (10ماده

 اظ استلبزُ ثب هضبیی ٍ هبًًَی هطاجغ اجطایی، هجبزی عطین اظ هٌلطزاً یب هتلوبً ٍی، ضبهٌیي/  ضبهي یب ذطیساض اظ یٌجب غَضت ثِ ذَز هغبلجبت توبهی یهغبلجِ
.ًوبیس اهسام هأذَشُ ٍحبین

ّب ٍ هغبلجبت ًبضی اظ هطاضزاز ًِ ثط شهِ ٍی ثبهی سبیط ّعیٌِ ثِ ًسجت ثسّی، اغل ًبهل تسَیِ ضوي ًوبیٌسهی تؼْس ضبهٌیي/  ضبهي ٍ ذطیساض (11ماده

 .ثپطزاظًس كطٍضٌسُ ثِ هبلیبت، ثیوِ،حوَم گوطًی ٍ ... ضاثبضس اظ هجیل ّعیٌِ حول ًبال اظ هجسا تب هوبغس ٍ ّعیٌِ ّبی تحَیل ، اػتجبضسٌجی ، ًبضضٌبسی، هی

ذطیساضهٌلق است زض غَضت تبذیط زض پطزاذت ّط یي اظ اهسبط كَم ٍ یب چي ّبی هَضَع هطاضزاز  ، ذسبضتی هؼبزل اضهبم شیل ػالٍُ ثط ًطخ  (12ماده 

پطزاذت ًوبیس ًِ كطٍضٌسُ ػالٍُ ثط سبیط هغبلجبت هی تَاًس آى ضا هغبلجِ سَز اظ ثبثت ّط هسظ هؼَم ثِ ػٌَاى ذسبضت ػسم ایلبی تؼْسات زض ٍجِ كطٍضٌسُ
 ًوبیس .

ًسجت ثِ هبًسُ ثسّی ..%(...هؼبزل)... هبُ ثبضس  2زض غَضتی ًِ ّط یي اظ اهسبط زض ظهبى هوطض پطزاذت ًطَز ٍ تبذیط ًوتط اظ 

ًسجت ثِ هبًسُ ثسّی ..%(...هؼبزل)...هبُ ثبضس 6هبُ ٍ ًوتط اظ  2ص اظ زض غَضتی ًِ ّط یي اظ اهسبط زض ظهبى هوطض پطزاذت ًطَز ٍ تبذیط ثی

ًسجت ثِ هبًسُ ثسّی ..%(...هؼبزل)...هبُ ثبضس 9هبُ ٍ ًوتط اظ  6زض غَضتی ًِ ّط یي اظ اهسبط زض ظهبى هوطض پطزاذت ًطَز ٍ تبذیط ثیص اظ 

ًسجت ثِ هبًسُ ثسّی ..%(...هؼبزل)...هبُ ثبضس18هبُ ٍ ًوتط اظ  9تبذیط ثیص اظ زض غَضتی ًِ ّط یي اظ اهسبط زض ظهبى هوطض پطزاذت ًطَز ٍ 

 ًسجت ثِ هبًسُ ثسّی ..%(...هؼبزل)... هبُ ثبضس  18زض غَضتی ًِ ّط یي اظ اهسبط زض ظهبى هوطض پطزاذت ًطَز ٍ تبذیط ثیص اظ 

ثبضس زض ؿیط ایي غَضت كطٍضٌسُ حن كسد هطاضزاز ضا ذَاّس هطاضزاز حبضط ضا زاضا هی ًوبیسًِ ًلیِ هجَظّبی الظم زض جْت اًجبمذطیساض اهطاض هی (13ماده

 زاضت ٍ ًلیِ ذسبضات ثط ػْسُ ذطیساض هی ثبضس .

 ّط تحت اًتوبل ٍ كطٍش ًبالّبی هَضَع هطاضزازضا حن كطٍضٌسُ، ًتجی هَاكوت اذص ثسٍى ذَز تؼْسات اًجبم ٍ ثسّی ًبهل تسَیِ اظ هجل ذطیساض (14ماده

 كطٍضٌسُ، تطریع ثِ ثٌب ترلق غَضت زض ٍ ًوَزُ اسوبط ٍ سلت ذَز اظ حبلج اضربظ ثِ آى ًحَ ٍ غلح ًٍبلت، حتی ػوَز اظ ػوَزی ٍ ػٌبٍیي اظ یي
 .زاضز هؼوَل ضا الظم اهساهبت ٍاضزُ، ذسبضات ٍ هغبلجبت ًلیِ ٍغَل ثِ ًسجت ٍ ثسٍى ًیبظ ثِ اهسام هضبیی، هطاضزاز كسد ثط ػالٍُ است هجبظ كطٍضٌسُ



 ینو اثر انگشت ضامن ءامضاخریدارو اثر انگشت  ءامضا

/ضامنین

اشخاص حقیقی –و تجهیزات  کاالقرارداد فروش اقساطی 

 ضٌبسِ كطم

 ضوبضُ هطاضزاز
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 ایددي هَضددَع ًبالّددبی ًوددع ٍ ػیددت ضددبهي كطٍضددٌسُ ٍ ثددَزُ تَلیسًٌٌددسُ ضددطًت سددَی اظ گددبضاًتی زاضای ًبالّددبی هَضددَع هددطاضزاز (15ماااده

ٍ ًودی  هطاضزاز ثبضدسٍ كطٍضدٌسُ ّدیو گًَدِ تؼْدس ٍ هسدئَلیتی زض ایدي ذػدَظ ٍ  ّوچٌدیي زض ذػدَظ ضدٌبیت ّدبی احتودبلی زض هطاجدغ ًظدبضتی
تؼعیطاتی ٍ هضبیی ٍ هطبثِ آى ًیع ًرَاّس زاضت.

ِ  اهسددبط پطزاذدت  ػدسم  غددَضت زض (16ادهما   ذیددبض هَجدت  هددطاضزاز ایدي  هٌددسضجبت ٍ هلدبز  اظ ذطیددساض ترلدق  ٍ 3 یهدبزُ  زض هددصًَض ضدطح ثددِ  هبّیبًد

 ی سلبضضی ثطای ذطیساض ایي هطاضزاز ضا یي عطكِ كسد ًوبیس.تَاًس ثب اضسبل ًبهِكطٍضٌسُ ثَزُ ٍ كطٍضٌسُ هی ثطای كسد

ذطیساض پس اظ اهضبء ایي هطاضزاز ثدِ ّدیو ٍجدِ حدن اًػدطاف ًدساضز ٍ زض غدَضت هَاكودت كطٍضدٌسُ ثدب اًػدطاف ذطیدساض ، اًػدطاف پدس اظ (17ماده 

هحبسجِ ًلیِ ذسبضات ٍاضزُ ثب تطریع كطٍضٌسُ ٍ پطزاذت ذطیساض غَضت هی گیطز

اجطایی، ازاضی ٍ ؿیط ثِ ػْسُ ی ذطیساض ثَزُ ٍ ًبهجطزُ هلعم ٍ هتؼْس -ظ ّعیٌِ ّبی زازضسیًلیِ ّعیٌِ ّبی هطثَط ثِ ٍغَل هغبلجبت اػن ا (18ماده

 پطزاذت آى هی ثبضس.

ّبی اجطایی آى ًبهِ ٍ زستَضالؼولهجلس ضَضای اسالهی ٍ آییي 03/07/1397هبًَى هجبضظُ ثب پَل ضَیی هػَة  9ٍ  2ذطیساض ثب تَجِ ثِ هلبز  (19ماده

ضَز، ضوي ضػبیت هبًَى یبز ضسُ ٍ هوطضات هطثَعِ اظ ّط گًَِ اهساهی ًِ هٌجط ثِ پَلطَیی گطزز ذَززاضی ًوَزُ ٍ ّوچٌیي هلتعم هی ثسیي ٍسیلِ هتؼْس ٍ
ُ ثط ّب ٍ ذسهبت ثبًٌی ٍ اثعاضّبی ثبًٌساضی الٌتطًٍیٌی ذَز ضا ًسّس ٍ ّوچٌیي اػالم هی ًوبیس اعالػبت اضائِ ضسثِ اضربظ حبلج اجبظُ استلبزُ اظ حسبة

تطیي ظهبى هوٌي ثِضَز ّط گًَِ تـییط زض ًس ٍ ًطبًی پستی/حجتی ٍ سبیط تـییطات ضا زض ًَتبُثبضس ٍ ثؼالٍُ هتؼْس ٍ هلتعم هیاسبس آذطیي تـییطات هی
اضائِ ًوبیس. ذطیساض ٍ هطاجغ هبًًَی شیطثظ )حجت احَال ٍ یب اسٌبز ٍ اهالى( اعالع زازُ ٍ هستٌسات تـییطات ضا ثِ كطٍضٌسُ) ضطًت ٍاسپبضی هلت(

ًوبیٌس ًِ هتي كَم االضبضُ ضا هغبلؼِ ًوَزُ ٍ هٌسضجبت آى زهیوبً ثِ ایطبى تلْین ضسُ است.ضبهي/ضبهٌیي هؼطكی ضسُ ثب اهضبء شیل ایي هطاضزاز اهطاض هی

ذطیساض ثب ػلن ٍ آگبّی ٍ اهضبء ایي هطاضزاز ًلیِ ذیبضات ذػَغبً ذیبض ؿجي ٍلَ كبحص ضا اظ ذَز سلت ٍ سبهظ هی ًوبیس . (20ماده

هبًَى هسًی كطٍضٌسُ ٍ ذطیساض تَاكن ًوَزًس زض غَضت ثطٍظ ّط گًَِ اذتالف زض ذػَظ ایي هطاضزاز زازگبُ ٍ هطجغ غبلح،زازگبُ  1010ٍكن هبزُ  (21ماده

 ی حل اذتالف هحل اهبهتگبُ كطٍضٌسُ هحسَة ٍ غبلح ثِ ضسیسگی ثَزُ ٍ ًلیِ اٍضام ًیع ثِ هحل اهبهتگبُ كطٍضٌسُ هبثل اثالؽ ذَاّس ثَز.یب ضَضا

ضز زض هَاضزی ًِ هَُ هْطیِ ٍ حَازث ؿیطهتطهجِ ٍ  تحطین ّب ٍ هطٌالت گوطًی ٍ هبلیبتی ٍ ...  هَجت ٍ هبًغ استلبزُ  ذطیساض اظ ًبالی هَ (22ماده

ضت كطٍضٌسُ هؼبهلِ گطزز ذطیساض هتؼْس است ثِ تؼْسات ذَز زض هوبثل كطٍضٌسُ ػول ًوَزُ ٍ اهسبط ضا زض سطضسیسّبی هوطض پطزاذت ًوبیس،زض ؿیط ایي غَ
ظ حویوی یب حوَهی هی تَاًس هغبثن هلبز ایي هطاضزاز ػول ًٌس  ٍ زض هَاضزی ًِ هطاجغ ٍ ًْبزّبی زٍلتی ٍ هضبیی ٍ ثبًي هطًعی ٍ اضربظ حبلج اػن ا
ی ثبضس  ٍ هسئَلیت ثْطزلیل هبًغ استلبزُ ذطیساض اظ ًبالی هَضز هؼبهلِ  گطزز هوطضات ایي هبزُ هبثل اجطا ثَزُ ٍ ذطیساض هلعم ٍ هتؼْس ثِ پطزاذت اهسبط ه

 پبسرگَیی زض هطاجغ هصًَض ثط ػْسُ ذطیساض هی ثبضس ٍ كطٍضٌسُ ّیچگًَِ هسئَلیتی ًساضز.

بُ عطكیي ثِ ضطح هصًَض زض غسض هطاضزاز حبضط هی ثبضس ٍ ذطیساض هَظق است حساًخط ظطف هست یي ّلتِ پس اظ تـییط ًطبًی هصًَض، اهبهتگ (23ماده 

ضس ٍ عطف  ًطبًی جسیس ذَز ضا ثِ عطف هوبثل اػالم ًوبیس، زض ؿیط ایٌػَضت ًلیِ اٍضام ٍ هٌبتجبت ثِ ًطبًی هصًَض زض غسض ایي هطاضزاز اضسبل ذَاّس
الیِ ًوی تَاًس ثِ ػصض ػسم اعالع هتؼصض گطزز.         هطسل 

ًسرِ تٌظین ٍ اهضبء گطزیس. هحل اًؼوبز هطاضزاز ٍ تحَیل ػیي هَضَع هطاضزاز ٍ تأزیِ حوي هطثَعِ ضْط تْطاى  2تجػطُ ٍ زض  2هبزُ ٍ  23ایي هطاضزاز زض 
تجبض ٍاحس است.هی ثبضس ٍ هبالً توبهی ًسد زاضای اػ

 

 

 

شرکت واسپاری ملت

 )سهامی عام(

دوم ضامنو اثر انگشت امضاء اول ضامنو اثر انگشت امضاء 

ء فروشندهمضاامهر و  خریدارامضاء و اثر انگشت 

ومس ضامنو اثر انگشت امضاء 



 

   

اعالعات مربهط به متقاضی

)اشخاص حقیقی( خریذ لوازم خانگیپرسشنامه استفاده از تسهیالت 

: رپد منا     : ملى رهشما              : گىادخانه منا       : منا

 محل صدهر:              :تاریخ صدهر              : تهلد محل:   شناسنامه رهشما             :  تهلد یخرتا

درآمد ماوانه:  عنهان شغل: تلفن ومراه:    /          :سریال شناسنامه

:منغقه شورداری        شور:            شورستان:         :   استان:سکهنتنشانی دقیق محل 

:کدپستى  :آدرس

پیش شماره: تلفن ثابت محل سکهنت:

 شورستان:    :      استان:کارنشانی دقیق محل 

  :آدرس

پیش شماره:        تلفن ثابت محل کار:

 شناسه فرم
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 /      /  13  

امضا ه اثر انگشت متقاضی:

 /      /  13  

نهع کاال

:1 مدل :1 یکاال

:2 مدل :2ی کاال

:3 مدل :3ی کاال

:4 مدل :4ی کاال

:5 مدل :5ی کاال

 انتخاب شرایظ قرارداد

)دفترچه قسغی( قسغى فترچهد   :ختداپر نحهه  هما   :طقساا ختداپر زبا تمد

تعداد چک وای اقساط:       اعتباری )چکی(  

: رپد منا     : ملى رهشما              : گىادخانه منا         :    منا

محل صدهر:           :تاریخ صدهر              : تهلد محل:   شناسنامه رهشما             :  تهلد یخرتا

درآمد ماوانه: عنهان شغل: تلفن ومراه:    /         :سریال شناسنامه

:منغقه شورداری      شور:            شورستان:         :   استان:سکهنتنشانی دقیق محل 

:کدپستى  :آدرس

پیش شماره: تلفن ثابت محل سکهنت:

 شورستان:    :      استان:کارنشانی دقیق محل 

  :آدرس

پیش شماره:        تلفن ثابت محل کار:

 /      /  13  

امضا ه اثر انگشت متقاضی:

 /    /  13

 ضامناعالعات مربهط به 



 

شرکت واسپاری ملت

)سهامی خاص( 

 

 

 

 

 

 

  

 

ڀعهدنامه ڀسهیالڀ

(حقیقی ظضخاا) لوازم خانگی ڀڀسهیال یافڀدر راڀمقر و یطاضر لقبو  ڀعهدنامه

 و ملڀ ريسپاوا ضركڀ راڀمقر و یطاضر از كامل گاهیآ و عطالا ضمن                  ندزفر                ینجانبا

لوازم خانگی طبق  خرید بابڀ ماهه خڀداپرزبا  ڀمد و لیار         مبلغ به ڀڀسهیال یافڀدر مڀقاضی  ،لـیذ اردمو كلیه لقبو

. باضممی ضركڀ آن از       پیص فاكڀور ضماره    / فاكڀور

و مفر ي ئهارا و سڀا مخیر عطاییا ڀڀسهیال انمیز و ینجانبا ريعڀباا ي هندوپر لقبو یا رد به نسبڀ دخو ڀطخیع بر بنا ملڀ ريسپاوا ضركڀ-1

.دكر هدانخو دیجاا ملڀ ريسپاوا ضركڀ ايبر يڀعهد گونه هیچ ،خڀداپر پیص یزوار و اڀمسڀند  و اركدـم ڀـیافدر

ساقط و سلب دخو از را ضیاعڀرا گونه هر حق ظخػو ینا در و باضد می ملڀ ريسپاوا ضركڀ ڀطخیع بر بنا ڀڀسهیال انمیز و سقف-2

.نمایم می

،مینـڀض انوـعن هـب ثایقو سایر یا و ملكی ثیقهو ي ئهارا ڀطخیع رڀغو در و باضد می ملڀ ريسپاوا ضركڀ ڀطخیع به بنا لقبو قابل ڀضامین-3

.ضڀدا همانخودر این خػوظ  را ضكایڀی یا اؼعڀرا هـگون یچـه قـح

هكنند وارد/  سازنده ضركڀ یطاضر ضامل لوازم خانگی و ضڀهاند ڀقاضا ردمو لوازم خانگی دنبو سالم به نسبڀ يڀعهد ملڀ ريسپاوا ضركڀ -4

.میباضد

.......................... ........................جانبی ضامل:  يهاهزینه بحڀساا باریال                به مبلغ روز قیمڀ سساا بر لوازم خانگی  يبها-5

.سڀا هضد ڀعیین ...................................................................................................................................

:دارد رخڀیاا ريسپاوا ضركڀ ،هكنند وارد/  سازنده ضركڀ يسو از ڀخػیع معد یا و ڀقاضا ردمو لوازم خانگی ڀولید معد رڀغو در-6

.نماید سڀیاخودر كاالي جایگزین را دموجو كاالي ،مڀقاضی از كڀبی فقڀامو خذا ضمن  -لفا

بانك دنز    بحسا رهضما به (خڀداپر پیص) خڀیداپر جهو دادسڀرا به نسبڀ  -ب

.نماید امقدا                             ضبا رهضما و      ضعبه

 نماز بابڀ ملڀ ريسپاوا ضركڀ و نمایم می غبر هكنند وارد/  سازنده ضركڀ يسو از سڀاخودر ردمو لوازم خانگی ڀخػیع نماز ڀا -ج

 .اردند ڀعهدي لوازم خانگی ڀحویل

یـعل دسو انعنو ڀحڀ مبلغی هیچ خڀداپر پیص مبلغ به و ددگر می خذا يمطڀر ڀوسط كاال خرید از نطمیناا رمنظو به غرفاً خڀداپر پیص مبلغ-7

و  هجوو یزوار و اركمد ڀكمیل نماز از لوازم خانگی ڀحویل نماز ضمناً. گرفڀ هدانخو ڀعلق...  و كڀرمطا دسو دوران، دسو ،قطعی دسو ب،اـلحسا

.دبو هداخو ريكا روز 3 قلاحد پرونده، اعڀباري ڀأیید

به مربوطه يها مسئولیڀ كلیه و دهنبو دار هعهد را رمذكو لوازم خانگی از دهسڀفاا از ناضی حقوقی و مدنی مسئولیڀ گونه هیچ ملڀ ريسپاوا ضركڀ-8

 از ناضی كه ثالث ظضخاا یا ملڀ ريسپاوا ضركڀ به وارده راڀخسا گونه هر م،ضو می مڀعهد و سڀا ینجانبا ي هه عهدـب دـباض كه نحو هر

.نمایمان رـجب را دـباض رذكوـم لوازم از دهسڀفاا يهنحو

 شناسه فرم
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)سهامی خاص( 

 

 

قیمڀ. دگیر می رڀغو نمطڀریا به ڀقاضا ردمو لمنقو الموا اريگذوا ايبر قساطیا وشفر اردادقر بچورچا در ضركڀ ڀوسط ڀڀسهیال يعطاا-9

 يمبنا بر طـقس رینـخآ یافڀدر نماز ڀا نمطڀریا كاال به ڀحویل نماز از ضركڀ عمل ردمو خنر سساا بر مربوطه يهااردادقر در قساطیا وشفر

.دضو می محاسبه مطخع روش

كـبان و رعڀباا و لپو رايضو ب)مػو ڀڀسهیال دسو خنر ارك،مد آوري جمع ه،ندوپر ڀكمیل به طمربو ڀڀوضیحا كلیه كه نمایم می ارقرا ینجانبا-10

 يهنحو ،قساطیا وشفر قیمڀ يمحاسبه يهنحو ،كاال ڀحویل از قبل یا افنػرا رڀغو در بحسا ڀسویه ي هنحو ،خڀداپر پیص انزـمی ،( يزـمرك

 و( رهینـڀ و ڀنڀقاالا و  نقل وده،فزا ارزش بر ڀمالیا ،ملكی ثیقهو یابیارز ،ضناسیركا)  ڀڀسهیال خذا بر مڀرڀب يها هزینه كلیه و طقساا ي محاسبه

 یافڀدر به نسبڀ مڀا رخڀیاا و كامل گاهیآ با و سڀا هیددگر ڀفهیم ینجانبا به ي،مطڀر به الموا ڀحویل یخرڀا ،قساطیا وشفر عقد یطاضر

 یافڀدر از قبل چنانچه ضمناً. باضم می هضد ڀعیین طقساا خڀداپرزبا به مڀعهد یطیاضر  رـه ڀحڀ و دهنمو امقدا لذكرا قفو كاالي جهڀ ڀڀسهیال

 نماید كسر ینجانبا خڀیداپر مبالغ از دخو ڀطخیع به را هضد منجاا يها هزینه كلیه دبو هداخو زمجا ملڀ ريسپاوا ضركڀ مضو فمنػر ڀڀسهیال

 .  دمنمو ساقط  و لبـس دخو از را مڀعلقه راڀخسا و ها هزینه كسر و ملڀ ريسپاوا ضركڀ ڀػمیم به اؼعڀرا حق ینجانبا و

یید می باضد و نسبڀ به هرگونه مغایرڀ احڀمالیأمورد درخواسڀ حسب مورد به رویڀ اینجانب رسیده و مورد ڀ لوازم خانگیمطخػاڀ و  ویژگی ها-11

اعڀراضی را از خود سلب و ساقط می نمایم. هرگونه قـحدر حال و آینده هیچگونه اعڀراضی نداضڀه و 

ركڀـض آن، فخال ڀثباا رڀغو در و دهبو قعیڀوا با منطبق آن ضمائم و پرسطنامه در هضد درج ڀجارمند كلیه كه نمایم می ڀأیید بدینوسیله-12

.ضڀدا هداخو را مقڀضی امقدا هرگونه قـح ڀـمل ريپاـسوا

امضاء و اثر انگطڀ ضامنینامضاء و اثر انگطڀ مڀقاضی

 شناسه فرم
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(حقیقی ظضخاا) لوازم خانگی ڀڀسهیال یافڀدر راڀمقر و یطاضر لقبو  ڀعهدنامه



  
 شرکت واسپاری ملت

)سهامی خاص( 
(های لیزینگدستورالعمل اجرائی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت 36ماده ) شرایط تسهیالت اعطایی

تاضدس   ریال هی   تاضس ٍ هثلغ تسْیالت ریال هی هثلغ اصل ٍ فزع تسْیالت         

کِ زر قزارزاز ًیش آهسُ است.

تاضس. هی                    ًزخ سَز تسْیالت اػغائی )هصَب ضَرای پَل ٍ اػتثار( تِ هیشاى         

 .تاضس ریال هی     قیوت ًقسی فزٍش          

تاضس ٍ زر قزارزاز ًیش قیس ضسُ است. ریال هی   زریافت هثلغ هیشاى پیص         

پززاذت کسز ضسُ ٍ الثاقی ٍجدِ تدِ هتقا دی     اًجام ضسُ اس پیص ّای ریال تاتت ّشیٌِ ..................................................زر صَرت اًصزاف قثل اس تحَیل کاال هثلغ          

.گیزز قزارزاز اقساهات السم اًجام هی تز عثقکِ هتقا ی اس تحَیل کاال اهتٌاع ًوایس  گززز ٍ زر صَرتی ػَزت هی

 تاضس. هثٌای هحاسثِ اقساط هی PMTتاتغ          

یل آهسُ است.صاالجارُ زر قزارزاز تِ تف ًحَُ هحاسثِ هال         

زر قثال افشایص سهاى اًتظار ٍ تدأذیز زر   ٍاسپاری هلتتاضس ٍ ضزکت  هی )تأهیي کٌٌسُ( اهکاًات ضزکت ساسًسُ تز اساس / اهَال هَرز زرذَاست کاالتارید تحَیل          

ّیچگًَِ ذسارتی تِ هتقا ی پززاذت ًرَاّس کزز.کاال / اهَال هَرز زرذَاست تحَیل 

یل قیس ضسُ است.صسهاى ٍ ًحَُ اًتقال هالکیت اهَال تِ هطتزی زر قزارزاز تِ تف         

زز ٍ ّوچٌیي زر ٍاگدذاری اجدارُ تدِگز گززز ٍ یک فقزُ چک تضویي تِ هثلغ کل اقساط تؼٌَاى ٍثیقِ اذذ هی ارائِ تسْیالت تا سقف هؼیي تا اذذ  اهي اػغا هی         
هاًس. صازر ضسُ ٍ سٌس تا پایاى اقساط ًشز ضزکت تاقی هی هطتزیًام  ٍ پالک ذَزرٍ تِ تِ ًام ضزکت ٍاسپاری هلت ضزط تولیک ًیش سٌس

ضَز. الثیغ اًجام هی صزفاً تا اذذ ٍثیقِ هلکی سْلارائِ تسْیالت تاالتز اس سقف هؼیي          

 است. ًحَُ هحاسثِ ذسارت ًاضی اس ػسم ایفای تؼْس زیي زر قزارزاز ضزح زازُ ضسُ         

 www.mellatleasing.comتواس تگیزز ٍ یا تِ ًطاًی ٍب سایت ضدزکت   02104270000تَاًس تا ضوارُ تلفي  زر صَرت ضکایت ٍ اػتزاض، هتقا ی هی         

ؼِ ًوایس ٍ یا ایٌکِ ضکایت ذَز را اس عزیق فکس تِ ضزکت هٌؼکس ًوایس.جهزا

زارم زر ذصَظ کلیِ هَارز تاال تَ دیحات کدافی ٍ ٍافدی تدِ      تا اعالع ٍ قثَل کلیِ ضزایظ اػغایی تسْیالت اػالم هی                                                 ایٌجاًة

را اس ذدَز   ٍ ایٌجاًة کلیِ هفاز تاال را قثَل زاضتِ ٍ حق ّز گًَِ زازذَاّی، اػالم زػَی ٍ هغالثِ ذسارت ٍ صسهِ ًاضی اس ػسم اعالع اس هَارز فدَ   ایٌجاًة ارائِ ضسُ

 ًواین. سلة هی

      /         / 13  تکویل تارید
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: رپد منا          : ملى رهشما             : گىادخانه منا      : منا

 محل صدهر:             :   شناسنامه رهشما                :  ڀهلد یخرڀا

:شورداری       منطقه       شور:        شورسڀان:         :   اسڀان:سکهنڀنشانی دقیق محل 

 :کدپسڀى            :آدرس

مڀقاضی به طمربه ڀطالعاا

ءمضاا ویاگه مفر  

 /  /31

رهشما سمیر دسناا ممحڀر فڀرخانهد

 مسال با

 ویاگه به نسبڀ سڀا وشمنداخه ،نددار را ملڀ ریسپاها شرکڀ با ریڀجا اهدهمر قصد یلذ ڀمشخصا با ضامن ه مڀقاضی آنجایی که از ،ماًاحڀرا

 .یدآهر بعمل را زمال ڀمااقدا هشد مشخص محل در نیشاا یمضاا

رهشماسمیردسنااممحڀرفڀرخانهد

مسالبا

محلدرنیشاایمضااویاگهبهنسبڀسڀاوشمنداخه،نددارراملڀریسپاهاشرکڀباریڀجااهدهمرقصدیلذڀمشخصاباضامنهمڀقاضینجائیکهآاز،ماًاحڀرا

.یدآهربعملرازمالڀمااقداهشدمشخص

: رپد منا          : ملى رهشما             : گىادخانه منا      : منا

 محل صدهر:             :   شناسنامه رهشما                :  ڀهلد یخرڀا

:منطقه        شورداری      شور:        شورسڀان:         :   اسڀان:سکهنڀنشانی دقیق محل 

 :کدپسڀى            :آدرس

فڀرخانهد نظر رظواامڀقاضی ءمضاا نمهنه

ضامن ءمضاا نمهنه

ضامن به طمربه ڀطالعاا

فڀرخانهد نظر رظواا

  /      /  31  

 شناسه فرم
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فرم تعهد ضامن
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اطالعات مربوط به متقاضی

امضای ضامن
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F-SD-42  شٌاسِ فسم

....................................صادزُ اش: ............ ...........................بِ شوازُ شٌاسٌاهِ: ............ .......................................فسشًد: ............ ....................................................................ایٌجاًب : 

.................................... .................................................کد پستی: ......................... .....................................کد هلی: ....... ...................................شغل: ............................................ تازیخ تَلد: 

دز کوال صحت ٍ سالهت ......... .................................................................................................................................ّای الساط اش بابت خسید: بدیٌَسیلِ ضوي ظْسًَیسی چک

ًسبت بِ باشپسداخت  .....................................................................................دازم بِ ّس دلیل هتماضی آلا/خاًن/شسکت: اعالم هیجسوی ٍ زٍحی بِ عٌَاى ضاهي 

هتعْد بِ باشپسداخت الساط هسبَطِ باشن. ضوٌاً شسکت ٍاسپازی هلت هحك خَاّد بَد تا الساط خَد دز هَعد همسز الدام ًٌواید بِ عٌَاى ضاهي ایشاى 

زا جْت استیفاء حمَق خَد علیِ ایٌجاًب )ضاهي( زا بعول آٍزد. ّس گًَِ الدام الشم

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................آدزس هحل کاز: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................آدزس هحل سکًَت: 

...............................................................................تلفي ّوساُ:  ....................................................................هحل سکًَت:  تلفي ....................................................................تلفي هحل کاز: 

مشخصات ضامن / چک دهنذه

کاهالً هطابك با اهضای ضاهي دز گَاّی اهضای هحضسی باشد.ترکس: اهضای ضاهي دز هحل کادز ذیل بایستی 

:محل امضای ضامن 
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)سهامی خاص( 

 

 

 

 

 

 

 

 

:از سڀا رڀعبا شهیى لپه مجر

ڀعود نامه مبارزه با پهل شهیی

 .منشأ مجرمانه آنارڀكاب جرائم با علم به  از حاطل یداعه از دهسڀفاا یا ه ارىنگود ،ڀملك ،ڀحظیل (لفا : 2دهما

یا كڀمان كردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینكه به عهر مسڀقیم یا غیر مسڀقیم از ارڀكاب  نپنوا رمنظه به ىیداعه لنڀقاا یا لهدمبا ، ڀبدیل (ب

 .شهدنبه مرڀكب جرم منشأ به نحهی كه هی مشمهل آثار ه ڀبعاڀ قانهنی ارڀكاب آن جرم  جرم به دسڀ آمده یا كمك

در نڀیجه جرم جایی یا مالكیڀ عهایدی كه به عهر مسڀقیم یا غیر مسڀقیم  انڀقال، جابهپنوان یا كڀمان كردن منشأ، منبع، محل، نقل ه  (پ

 .ڀحظیل شده باشد

پهلشهیی مظادره اطل مال ه درآمد ه عهاید حاطل از ارڀكاب جرم منشأ ه جرم پهلشهیی )ه اگر مهجهد نباشد مثل یا قیمڀ آن( مرڀكبین جرم  : 9 دهما

چنانچه جمع امهال، درآمد ه عهاید مذكهر ڀا ده میلیارد ریال باشد به حبس ڀعزیری درجه پنج ه ارقام بیشڀر از آن به حبس شهد ه ومچنین  می

محكهم ڀعزیری درجه چوار در ور مهرد عالهه بر مجازاڀ قبل به جزای نقدی معادل هجهه یا ارزش مالی كه مهرد پهلشهیی هاقع گردیده 

شهند. می

 شناسه فرم
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 آن یىاجرا ىوا لعملراسڀهد ه نامه یینآ ه( قفه ڀجارمند) سالمىا راىشه مجلس 1390 /03/00 بمظه شهیى لپه با رزهمبا نقانه به ڀهجه با

 ددارىخه ددگر شهیى لپه به منجر كه مىاقدا ورگهنه از مربهعه راڀمقر ه هشد دیا نقانه عایڀر ضمن ، دشه مى/  مشه مى مملڀز ه مڀعود سیلهه بدین

 مى معالا ومچنین ه  ندود/  ندوم را دخه نیكىهلكڀرا ارىبانكد ىوااربزا ه بانكى ڀخدما ه وا بحسا از دهسڀفاا زهجاا ثالث صشخاا به ومچنین ه دهنمه

/ پسڀى نشانى ه كد در ڀغییر ورگهنه دشه مى/  مشه مى مملڀز ه مڀعود ههبعال ه باشد مى اڀڀغییر خرینآ سساا بر هشد ئهارا ڀعالعاا نماید مى/  نمایم

 شركڀ به را اڀڀغییر اڀمسڀند ه داده ععالا (كمالا ه دسناا یا ه الحها ثبڀ) یربظذ قانهنى جعامر به ممكن نماز ڀرین هكهڀا در را اڀڀغییر سایر ه ثبڀى

.نمایم ئهارا ملڀ رىسپاها

 :اینجانباناینجانب / 

 ثبڀ/  ڀهلد محل  ثبڀ رهشما/  ملى رهشما به  ندزفر مڀقاضى-1

 هسڀگاد یك مڀقاضى

 ثبڀ/  ڀهلد محل  ثبڀ رهشما/  ملى رهشما به  ندزفر اهل ضامن-2

ثبڀ/  ڀهلد محل  ثبڀ رهشما/  ملى رهشما به  ندزفر دهم ضامن-3

 اًعامد ه عالماً ، ینجانبا اراده با ه یددگر سانىر ععالا ینجانبا به ملڀ رىسپاها یظاشر كلیه ه دمنمه مغالعه را رمذكه ڀجارمند سالمڀ ه طحڀ لكمادر

 مى مڀعود ه مغالعه را اردادقر نیز ه مفر ینا دمفا كلیه كه دمگر مى مملڀز ه مڀعود ه نمایم مى امقدا منا ثبڀ به نسبڀ سغهها هنبد ه رجباا ه اهكرا هنبد

 یظاشر ازحرا معد ه اركمد نقض) لیلىد ور به ڀڀسویال ڀظهیب كه ڀىرطه در ومچنین ه نمایم عایڀر را اردادقر به طمربه ه رمزبه ىوا بند كلیه دمگر

 بدیوى ه نمایم مى ساقظ ه سلب دخه از را صخظه ینا در اععڀرا گهنه ور حق ینجانبا ، ددنگر منجاا ه نباشد لیزینگ ڀایید ردمه ( هغیر ه ینجانبا

 .شڀدا ودانخه ردمه ینا در ىڀعود ویچگهنه نیز لیزینگ شركڀ سڀا

 ڀعود نامه

:ضامنینامضا ه اثر انگشڀ  امضا ه اثر انگشڀ مڀقاضی:
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  تمشخصب

انیرا رعتببا بند تبهر هرمشب شرمت  از ارشگز یبفتدر ه تطالعبا لسبار نبمه ضبیتر  

ضبمن         / متقبضیشخص حقهقی         مشخصبت:      شخص حقیقی

: شمبره ثبت/مل رهشمب        :    خبنهادگی/نبم شرمته نبم منب

 :/محل ثبتتهلد محل                                   :/تبریخ تأسیستهلد یخرتب                                              : نمبینده شرمتنبم /رپد منب

  :/شرمتسنهنت محل تلفن              :شنبسه ملی/شنبسنبمه رهشمب

:مدپست    :/نمبینده شرمتیب ضبمن متقبضی اهومر تلفن

 :آدرس

 شناسه فرم
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 ممنن مه دارم عطالا ه ببشدم صحیح ه مبمل ،قعها هشد ئهارا تطالعبا ملیه مه ارممید معالا بدینهسیله      /این شرمتینجبنبا

تب: ومدم زهجبا رعتببا سسهؤم/ببنل به رمنظه ومینبه . دشه دهستفبا /این شرمتینجبنبا سنجرعتببا ه رعتببا ولیتا تعیین جوت در آن از ستا

 مستمر رتبصه هشد دآهرگر زمجب منببع از انیرا رعتببا بند تبهر هرهمشب شرمت سنج رعتببا سبمبنه تهسط قبال مه را /این شرمتینجبنبا تطالعبا

 طریق ینا از تب ،نمبید لسبار سنجرعتببا شرمت به مستمر رتبصه همند  دهستفبا سنجرعتببا جوت ،آن از ه دهنمه یبفتدر ه ستاخهدر رمذمه سبمبنه از

 ومچنین .مند حفظ را تتسویال عطبا سیستم جبمعیت ه نمهده حبصل نطمینبا تطالعبا دنبه مبمل از مند هوم افر را تتسویال عطبا جوت زمال مینهز

 ،واخهداد گهنه ور حق ه داده انیرا رعتببا بند تبهر هرهمشب شرمت سنج رعتببا سبمبنه عضبا تمبم به را دخه تطالعبا دازشپر ه یعزته زهجبا

 مرمز ببنل سه از زمجب نمنندگب دهستفبا به شرمت سنجرعتببا سبمبنه تطالعبا دازشپر ه دهستفبا از نبش صدمه ه رتخسب مطبلبه ه عهد معالا

 .نمبیم م سلب دخه از را انیرا سالما رجموه

تعود نبمه

 /      /  13  

:شرمته اثر انگشت/مور  ءامضب

 عنس بب وهیت صحت ه دهنمه مضبا            ینجبنبا رحضه در را مفر ینا ، /ضبمنمتقبض مه دشه م واگه بدینهسیله

.شد داده تطبیق نیشبا وهیت اركمد یگرد ه

وهیت صحت واگه

:امضبء مسئهل تشنیل پرهنده
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