
                                

 

 

سزهایِ گذاری هلی گستزش ضزکت لیشیٌگ 
 

 ( هذارک هَرد ًیاس اضخاظ حقیقی )

 
 

: تاریخ 

 

 

:   مدارک مورد نیاز متقاضی 
 

 .تسْیالت  تقاضای کتثیتکویل فزم  -

 .تکویل فزم پزسطٌاهِ  -

 .ٍ کارت هلی ضٌاسٌاهِ صفحات  کلیِ تصَیز -

  .  آخزیي فیص حقَقی –حکن کارگشیٌی  -گَاّی اضتغال  : ارهٌذک هذارک ضغلی -

      .  هستٌذات ضغلیسایز  -هزتَطِ اس ساسهاى تائیذیِ  -کسة پزٍاًِ:  هطاغل آسادهذارک  -

 .هاِّ  3تِ ّوزاُ گزدش عذم چک تزگطتی  یِیذئٍ تا ضعثِارائِ پزیٌت حساب جاری هوَْر تِ هْز  -

.  هسکًَی یا اجارُ ًاهِ تِ اًضوام فیص تلفي سٌذ هٌشل  تصَیزارائِ  -

  .  ارائِ تصَیز سٌذ یا اجارُ ًاهِ هحل کسة -

 .اس دفتزخاًِ اهضاء صحت گَاّی درخَاست  -

. اصل ٍ فزع تسْیالت % 120تِ هیشاى تضویي ارائِ یک فقزُ چک  -
 

:  مدارک مورد نیاز ضامن 
 

  .تکویل فزم پزسطٌاهِ  -

 . ًاسٌاهِ ٍ کارت هلیتصَیز کلیِ صفحات ش -

 .  آخزیي فیص حقَقی  –حکن کارگشیٌی  -گَاّی اضتغال : هذارک ضغلی کارهٌذ  -

 .      هستٌذات ضغلی سایز -تائیذیِ اس ساسهاى هزتَطِ  -پزٍاًِ کسة : هذارک هطاغل آساد  -

. هاِّ  3یدیِ عدم چک تزگطتی تِ ّوزاُ گزدش ئارائِ پزیٌت حساب جاری هوَْر تِ هْز ضعثِ ٍ تا -

  . سٌد هٌشل هسکًَی یا اجارُ ًاهِ تِ اًضوام فیص تلفي تػَیزارائِ  -

 . ارائِ تصَیز سٌذ یا اجارُ ًاهِ هحل کسة  -

. درخَاست گَاّی غحت اهضاء اس دفتزخاًِ  -

.  اغل ٍ فزع تسْیالت% 120تِ هیشاى تضویي ارائِ یک فقزُ چک  -
 

 

 

 

 

(  تَجِ )                            
 

 .هثلغ اقساط پزداختی را پَضص دّد % 70ّز کدام تاید تِ تٌْایی ، درآهد هتقاضی ٍ ضاهي  -

 .  اغل کلیِ هدارک الشاهی هی تاضد ارائِ  -

                  . گی غادر گزدد چک تضویي تدٍى تاریخ ٍ قلن خَرد ٍدر ٍجِ ضزکت لیشیٌگ گستزش سزهایِ گذاری هلی درج  چک تضویيهتي  -

* تضویي هیگزدد .......... .............تِ ضوارُ ضٌاسٌاهِ ٍ هلی .... .............فزسًد ...... ..............پزداخت ٍجِ ایي چک تَسظ ایٌجاًة  :عثارت  ضوٌاً درج

.  ظْز چک الشاهی است اهضاء تَسظ ضاهي یا هتعْد 

کویتِ اعتثاری در خػَظ پذیزش یا عدم پذیزش ، پس اس تکویل هدارک  ٍ. هیگزدد ًدُ ارسالی هزاحل پذیزش هتَقف در غَرت ًقع در پزٍ -

.  تػوین گیزی هی ًواید درخَاست کٌٌدُ 
 

 

 

 

 


