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 باسمه تعالی

سامانه بانک مرکزیدر خصوص مجوز ارسال اطالعات و دریافت گزارش وی از  وقیرضایت نامه مشتری حق  

 

 مشخصات متقاضی

 نام شرکت:                                                                        شماره ثبت:

 13تاریخ ثبت:   /   /                                 ه ملی:                          محل ثبت:شناس

 تلفن:                                  کدپستی:  

 آدرس:

 بقیقی

.  ، بدینوسببیله اعببالم      سببازمان( .................................................-موسسببه –اینجانببد دارنببده اممببای مجبباز از )شببرکت     

می دارم که کلیه اطالعات ارائه شده واقعبی، کامبل و یبحیی مبی باشبد و اطبال  دارم کبه ممابن اسبت از آن  هبت تعیبین            

 اهلیت اعتباری و اعتبار سنجی اینجاند استفاده شود، به همین منظور به بانک / موسسه اعتباری ا ازه می دهم تا:

بالً توسببس سبامانه بانبک مرکببزی از منبابگ مجبباز گبردآوری شبده، بصببورت مسبتمر از سببامانه       اطالعبات اینجانبد را کببه قب    -

 مذکور درخواست و دریافت نموده و از آن  هت اعتبارسنجی اینجاند استفاده کند.

 اطالعات اینجاند را بصورت مستمر به بانک مرکزی ارسال نماید. -

ه شببرکت حامببت ایرانیببان داده و حبب  هرگونببه دادخببواهی، اعببالم همچنببین ا ببازه توزیببگ و پببردازش اطالعببات خببود را ببب -

دعوی و مطالبه خسارت و یبدمه ناشبی از اسبتفاده و پبردازش اطالعبات سبامانه اعتببار سبنجی ببه اسبتفاده کننبدگان مجباز             

 از سوی بانک مرکزی  مهوری اسالمی ایران را از خود سلد می نمایم.

  
 امماء متقاضی:                                                                                        

 
 

بدینوسیله گواهی می شود که متقاضی، این فرم را در حمور اینجاند امماء نموده و یحت هویت با عاس و دیگر مدارک هویتی 
 ایشان تطبی  داده شد.

 
 

 نام و امماء مسئول:
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 ( 1شماره فرم )  

 «ده از تسهیالتدرخواست استفا»

 «اشخاص بقوقی » 

 

   واسپاری بکمت ایرانیا مدیریت محترم شرکت 

  ؛ با سالم

متقاضی   .................................................................................................. مورخ ......................................................................................................................به شماره ثبت.. .................................................................................................................................................................................................................... شرکتابتراماًا    

با اولویت      ........................................................................................................ا جهت خرید یک دستگاه خودروی  دریافت تسهیالت به مب غ                       ریال

 انتخاب رنگ موجود         میباشد.ا :                          ل :                          ا رنگ دومرنگ او

نسبت به  ئید دستور فرما ااقساط بازپرداخت  ساله جهت ..................................................... خوادشمند است با در نظر گرفتن مدت دوره

 بعمل آید.  الزمدامات مطابق ضوابط آ  شرکتا اق دادانعقاد قرار

 
مبالغ بیمه ها  که کلیه توضیحات مربوط به تامیل پرونده،  مگ آوری مدارک، نحوه محاسبات اقساط،گردد دینوسیله اقرار میب      

، به دریافت تسهیالتبا آگاهی کامل و اختیار تام نسبت این شرکت رسیده است و این شرکت به اطال   قراردادو شرایس عقد 

 .باشدالذکر اقدام نموده و تحت هر شرایطی متعهد به بازپرداخت اقساط تعیین شده می هت خرید کاالی فوق

                                                 

    ....................................................................................................................................................                          شهرستا                                         ......استا   : آدرس

 

    ...........................کد : ................................................................    : ت فن                       ..........................................................................................................................................................................................................

 

                                .....................................   .................................... کد پستی شرکت :
     

 
 تاریخ :                                                                      

                                                     
 : کترشمهر و امها                                                   
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 (  2) فرم شماره                                        

 

 «ستفاده از تسهیالت پرسشنامه ا» 

 «اشخاص بقوقی »

 : مشخصات ک ی متقاضی-1

 با مسئولیت محدود       سهامی عام        سهامی خاص   نو  شرکت :                                                          نام شرکت :

 محل ثبت :                                       تاریخ تاسیس :                                     شماره ثبت :   

 آدرس دفتر مرکزی :

 آدرس کارخانه :

 سرمایه ثبت شده و پرداخت شده :                                         میزان سرمایه گذاری انجام شده : 

 شماره پروانه تاسیس :                      شماره پروانه بهره برداری :                                          

 رشته فعالیت :

 مربوط به شرکتهای پیمانااری( : )در ه بندی )رتبه( فنی بر اساس ضوابس سازمان برنامه و بود ه 

 :                                                   نام و نام خانوادگی واسپاری حامت ایرانیان

 تلفن همراه:                                     تلفن:                                        سمت در شرکت : 

 -3                                      -2                                             -1اسامی دارندگان ح  امماء : 

                                  4-                                              5-                                      6- 

 کد :     شماره حساب  اری :                                            بانک :                                شعبه :                    

 :مالایت محل کارخانه  مالایت دفتر مرکزی :

 : اطالعات مربوط به خودرودای مورد تقاضا -2

 تاریخ تحویل مبلغ تسهیالت / ریال بهای تقریبی/ ریال تعداد نام کارخانه سازنده خودرونو  

      

      

 : تعداد کارکنا  فع ی شرکت -3

 کارگران ثابت :                  مدیران :                                               تانسین ها :               

 مهندسین :                                           کارمند اداری :                               کارمندان فصلی :

 

  F/ قرارداد /  08/  00
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 : مشخصات سهامدارا ) شرکا  فع ی( شرکت -4

 نام و نام خانوادگی ردیف
 تعداد سهام

 ) یا میزان سهم الشرکه(
 کل سهام )ریال(مبلغ اسمی 

درید سهام )سهم الشرکه( نسبت 
 به کل

 سمت

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

     سایر سهامداران )شرکاء( زء 

  100    مگ
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 : غیره ( ا مدیر مالی و ا مدیر عامل ) شامل اعهای دیرت مدیرهمشخصات مربوط به مدیرا  شرکت  -5

 توضیحات سابقه کار مدت همااری تاریخ اخذ مدرک رشته تحصیلی مدرک تحصیلی سال تولد سمت نام و نام خانوادگی ردیف

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          
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 :  مشخصات وضعیت مالی شرکت -6

 مشخصات بانکهای طرف بساب        

 شماره حساب نشانی شعبه نام شعبه نام بانک

    

    

    

    

    

 

  ( یو  ریاللغ به می امب )      ات دریافتی      صورت تسهیالت و اعتبار                          

 نام بانک یا موسسه اعتبار دهنده نو  اعتبار
تاریخ 

 تصوید

 مدت به

 ماه
 مبلغ اعتبار تصویبی

مبلغ استفاده 

 شده

بدهی فعلی 

 شرکت
 نو  و میزان وثیقه

        

        

        

        

        

                                    

 ( لغ به می یو  ریالامب )           صورت ضمانتنامه دای فعال                                         

بانک و شعبه یادر 

 کننده
 نو  و میزان وثیقه تاریخ سررسید مبلغ ضمانتنامه نام ذینفگ نو  ضمانتنامه تاریخ یدور

       

       

       

       

       

 : اموال در وثیقه-7

 ؟   بله         خیر باشدشرکت در وثیقه می آیا بعمی از اموال

 : ، مشخصات دارایی در وثیقه در یورت مثبت بودن  واب

 ارزش خالص دفتری آن : 
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 به دزار ریال ( مبالغ)  : سالیانه شرکتدای مادیانه/دزینه - 8

 

حقوق و 

 دستمزد

 حقوق و عوارض

 دولتی
 سوخت و تعمیرات

ا اره ماشین آالت  

 دفتر مرکزی

 هزینه های مالی

 اداری/ فروش
  مگ هاسایر هزینه

 

 

 

 

      

 

 ) مبالغ به دزار ریال (  : درآمددای مادیانه/سالیانه شرکت - 9

 مالحظات مبلغ درآمد مقدار نو  درآمد

    

    

    

 

 ) درج اطالعات ضامنین به یورت کامل ضروریست( ن :نیمشخصات ضام -10

 نشانی و تلفن فعالیتنو   نام و نام خانوادگی

1 - 

 

 

 

 

2 - 

 محل کار : -1 

 

 محل ساونت : -2

 تلفن منزل :                     تلفن همراه:                 کدپستی منزل:

 محل کار : – 1

 

 محل ساونت : – 2

 تلفن منزل :                     تلفن همراه:                 کدپستی منزل:

 

 

 

گردد مندرجات این پرسشنامه و ضمائم آ  منطبق با واقعیت بروده و در صرورت اثبرات خرالف آ      بدینوسی ه تأیید می

 بق در گونه اقدام مقتهی را خوادد داشت.واسپاری بکمت ایرانیا  شرکت 

 

                        امها  و مهر شرکت:                            نام شرکت :                                                    

 تاریخ:                                                                                                              
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 تعهد نامه )معرفی نماینده(
 

 واسپاری بکمت ایرانیا مدیریت محترم شرکت 

 
 باسالم ؛
دریافببببت  تسببببهیالت  بببببه  مبلببببغ   یمتقاضبببب ..................................................... .............................................................................................................................  شببببرکتمببببا، احترا          

و خانم/آقببای  باشببدمببی .........................................................................................................................ریببال   هببت خریببد یادسببتگاه خببودرو    ...................................................................................................................

بببببببه شببببببماره شناسببببببنامه   ......................... ................................متولببببببد   ................................................................فرزنببببببد   .........................................................................................................................................................

    ببببا کبببدملی                                                        ------------------------------ه از یبببادر...................................................................   

 می نمایدمعرفی  نمایندهعنوان را به

باشبیم و دریبورت هبر گونبه تخلبف      ضمنًا اینجانبان مسئول رعایت دقیب  کلیبه قبوانین، مقبررات و ضبوابس قبانونی مملاتبی مبی        

از قبوانین یادشببده و یبا ایببراد هببر گونبه ضببرر یببا خسبارت مببالی یبا  ببانی بببه هبر علببت و کیفیببت، شخصبًا و متمببامنًا پاسببخگو        

 خواهیم بود.

ر کمال یبحت و سبالمت  سبمی و ببا علبم و اطبال  کامبل از مفباد آن تنظبیم گردیبده و ببه اممباء             تعهد حاضر بطور ارادی و د

 اینجانبان رسیده است .

 

 

      ............................................................ نماینده :                         ................................................................................. :  دیرت مدیره عهو                ..................................................................................................:  مدیر عامل  

 امها                                                             امها                                                       امها    
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 (  3) فرم شماره  

 

 

 «  )حقوقی(بررسی وضعیت اعتبار بساب جاری متقاضی »             

 

                   ...........................................................................................................................شعبه     .......................................................................................................................................................................................................................ریاست محترم بانک 

نزد آن  ..............................................................................................................................................................................دارنده حساب  اری شماره .......   ................................................................................................................................................................................................................ شرکتاحتراماً، از آنجایی که 

باشد؛ می ..................................................................................................................................................................................... هت خرید  واسپاری حامت ایرانیانشرکت متقاضی دریافت تسهیالت مالی از ، شعبه

 اقدامات الزمه را بعمل آورید. ،حساب فوق الذکراعتباری به منظور تعیین وضعیت  است خواهشمند

  .گرددفرمایید سپاسگزاری میپیشاپیش از مساعدتی که می

 

 ی :                                                                                                    مشخصات ک ی دارنده بساب جار

  .............................................................................................................................. تاریخ تاسیس .....................................................................................................................................................................................شماره ثبت  ....................................................................................................................................................................................................................................................شرکت 
 

                                                                                                  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................نشانی: 
 ...........................................................................................................................................................................................................................................تلفن: 

  
 << این قسمت توسس بانک تامیل گردد <<

 «گونه تعهدی را برای بانک ایجاد نمیکندتکمیل این فرم دیچ»   
 
 نیست ست         ا                                   االشاره مفتوح:   حساب  اری فوق -1
 است          نیست             نمونه امماء دارنده حساب مورد تأیید:                    -2
 دارنده حساب دارای سابقه چک برگشتی یا سفته واخواستی:      است          نیست -3

 ............................... ........................................................... .......................................................................................لطفا نو  حساب را قید فرمائید

                       

  نام و نام خانوادگی:                                                              

 سمت:                                                     

 :مهروامها شعبه                                    

 

 :و شماره ت فن بانکنشانی 
..... ........................................................... ............................................................................... ........................................................... ..................................................................... ........................................................... ............................................................................................................. ................................. 

 

 نمونه امماء یاحد حساب :
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 (   4) فرم شماره  

 

  « (وقی)حقبررسی وضعیت اعتبار بساب جاری ضامن »               
                   .......................................................................................................................................................................شعبه   .......................................................................................................................................................................................ریاست محترم بانک 

زد آن ن   ..................................................................................................................................................................دارنده حساب  اری شماره   .................................................................................................................................................................................... شرکت احتراماً، از آنجایی که این

  .................................................................................................................................................................................... شرکتبه  شرکت واسپاری حامت ایرانیان پرداختیه ضمانت تسهیالت ک در نظر دارد ،شعبه محترم

پیشباپیش از مسباعدتی کبه     ت الزمه را بعمبل آوریبد.  ااقدام ،شرکت تعیین وضعیت اعتباری این به منظورنماید، خواهشمند است را 

 .گرددمیفرمایید سپاسگزاری می

 

 مشخصات ک ی دارنده بساب جاری:
 .................................................................................................................:  از یادره .........................................................................................................................................:  ثبت شمارهبه   .............................................................................................................................................................................................................................................................................................شرکت : 

                                                                                                  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................:  نشانیبه 
 .....................................................................................................................................................................................................................................:  تلفن ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  
 << این قسمت توسس بانک تامیل گردد <<

 «ی بانک ایجاد نمیکندگونه تعهدی  براتکمیل این فرم دیچ»    
 
 نیست  است                           :                   االشاره مفتوححساب  اری فوق -1
 است          نیست             :                   ییدأنمونه امماء دارنده حساب مورد ت -2
 است          نیست    :  دارنده حساب دارای سابقه چک برگشتی یا سفته واخواستی -3
 

 ( ................................................................................................................. ........................................................... .....) لطفاً نو  حساب را قید فرمائید  
                       

  : نام و نام خانوادگی                                                            

 : سمت                                                 

 : شعبه امها  و مهر                                
 

 : و شماره ت فن بانکنشانی 
 

................................................................. ........................................................... ..................................................................... ........................................................... ................................................................................. ........................................................... ........................................................................ ........ 
 

 

 :یاحد حساب نمونه امماء 

 


