
 
 
 
 

 

  :فردي مشخصات -1

 31......../......./....... : تولد تاریخ......................................... :  شناسنامه مارهش...........................  :پدر نام  ........................................... : خانوادگي نام و نام

 ....................................: تحصیالت میزان .......................................: اجتماعي تامین بیمه  شماره ....................................: كدملي........................:  تولد محل

 : .............سایر □استیجاري □ملكي:  سكونت محل  وضعیت □مشمول □معاف □داده انجام: وظیفه نظام  وضعیت □متأهل □مجرد: تأهل  وضعیت

 ........................................:كدپستي................................................................................................................................................................ :سكونت محل آدرس

 .......................................:كدپستي...................................................................................................................................................................... :كار محل آدرس

 .......................................................: همراه تلفن.........................................................  : كار محل تلفن: .................................................... سكونت محل تلفن

   □ وقت پاره   □قراردادي   □رسمي:  قرارداد نوع..............................................................................................  :كار محل شركت/  سازمان شاغل در 

 .ریال .............................................................................. ماهیانه درآمد خالص ........................................................................ :سازماني پستبا □شركتي

  

تقاضاي دریافت تسهیالت اعتباري آن شركت در قالب عقد اجاره بشرط صاحب مشخصات فوق الذكر ..................................................... اینجانب 

به .................................................. دستگاه کریال جهت خریداري ی..............................................................به مبلغ    فروش اقساطي تملیک 

ضامن قرارداد شماره / ضمناً، به استحضار مي رساند قبالً متقاضي. را دارم كاري    به منظوراستفاده شخصي..................................... رنگ 

                                                .ام بوده .................................

 تاریخ، امضا و اثرانگشت

 عدم پرداخت حق الزحمه -2

نمایم كه تاكنون هیچگونه وجهي در ارتباط با معرفي به شركت لیزینگ  اقرار و اعتراف مي.............................................. خانم  / اینجانب آقاي

و یا اخذ تسهیالت، تحت عنوان حق الزحمه، حق العمل و یا حق المشاوره و غیره به هیچ شخصي اعم از  گذاري ملي گسترش سرمایه

بدیهي است در صورت احراز خالف آن، مسئولیت هرگونه عواقب قانوني بعهده اینجانب بوده و . حقیقي و یا حقوقي پرداخت ننموده ام

    .  هیچگونه مسئولیتي تحت هر عنوان نخواهد داشت ملي لیزینگ گسترش سرمایه گذاري شركت لیزینگ

 تاریخ، امضا و اثرانگشت

 

 

 رضایتنامه اعتبار سنجی -3

 است ممکن که دارم اطالع و باشد می صحیح و واقعی،کامل شده ارائه اطالعات کلیه دارم می اعالم.............................................. خانم  / اینجانب آقاي

 به منظور همین به شود استفاده حقوقی و حقیقی افراد تعهدات و تسهیالت برگشتی، چک های وضعیت استعالم اعتبارسنجی، اهلیت، تعیین جهت در

 : تا میدهم اجازه گسترش سرمایه گذاری ملی لیزینگ شرکت

 از مستمر صورت به شده گردآوری مجاز منابع از ایران اعتباری بندی رتبه و مشاوره شرکت اعتبارسنجی توسط قبالً که را اینجانب اطالعات 

 .نماید استفاده اینجانب سنجی اعتبار جهت آن، و از نموده ودریافت درخواست سامانه مذکور

 از نموده، فراهم را تسهیالت اعطای جهت الزم زمینه طریق این از تا نماید ارسال اعتبارسنجی شرکت به مستمر صورت به را اینجانب اطالعات 
 .نماید حفظ نیز را سیستم جامعیت و نماید حاصل اطمینان اطالعات بودن کامل

 هرگونه حق و داده ایران اعتباری بندی رتبه مشاوره شرکت اعتبارسنجی سامانه اعضای تمامی به را خود اطالعات پردازش و توزیع اجازه همچنین 
 از مجاز کنندگان استفاده به شرکت سنجی اعتبار سامانه اطالعات پردازش و استفاده از ناشی صدمه و خسارت مطالبه و دعوی ،اعالم دادخواهی

 .نمایم می سلب خود از را ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک سوی

 تاریخ، امضا و اثرانگشت

 محل الصاق

 عکس متقاضی
   نامه اعتباريدرخواست اعطاي تسهیالت و پرسش



 
 
 
 

 

 

 :مشخصات حساب هاي بانکی  متقاضی  -4

 شعبهشماره تلفن  شماره حساب کد شعبه شعبه نام بانک ردیف

1      

2      
 

 .(به جز ضامنین)دو نفر از کسانیکه شما را به خوبی می شناسند معرفی نمایید -5

 تلفن همراه تلفن محل کار شرکت/ نام سازمان  شغل نسبت نام و نام خانوادگی ردیف

1       

2       

  : تسهیالت اخذ سوابق -6

 .اقدام نموده اید و یا قرارداد درحال اجرا با این شركت دارید موارد را ذكر نمائید گسترش سرمایه گذاري مليلطفادر صورتیكه قبالً به اخذ تسهیالت لیزینگ 

 مبلغ تسهیالت تاریخ اتمام قرارداد تاریخ انعقاد قرارداد  شماره قرارداد

    

 

 : اول ضامن مشخصات -7

  □متأهل □مجرد: تأهل  وضعیت ....................................: تحصیالت میزان...........................  :پدر نام  ........................................... : خانوادگي نام و نام

 نوع..............................................................................................  :كار محل شركت/  سازمانشاغل در   .......................................................: همراه تلفن

 درآمد خالص ..................................................................................... :سازماني پستبا    □شركتي   □ وقت پاره   □قراردادي   □رسمي:  قرارداد

 : گردد ذكر درآمد میزان و موارد جانبي درآمدهاي دارابودن صورت در .ریال ............................................................................................ ماهیانه

 انگشت اثر و امضا تاریخ،                                                       .............................................................................................................................
 

 : دوم ضامن مشخصات -8

  □متأهل □مجرد: تأهل  وضعیت ....................................: تحصیالت میزان...........................  :پدر نام  ........................................... : خانوادگي نام و نام

 نوع..............................................................................................  :كار محل شركت/  سازمانشاغل در   .......................................................: همراه تلفن

 درآمد خالص ..................................................................................... :سازماني پستبا    □شركتي   □ وقت پاره   □قراردادي   □رسمي:  قرارداد

 : گردد ذكر درآمد میزان و موارد جانبي درآمدهاي دارابودن صورت در .ریال ............................................................................................ ماهیانه

    انگشت اثر و امضا تاریخ،                                                      ................................................................................................................................

 

 این در مندرج اطالعات صحت شرکت، آن اعتباري تسهیالت از استفاده درخواست ضمن........................... .............. خانم / آقاي  اینجانب

گسترش سرمایه  لیزینگ شرکت به وارده خسارت هرگونه گردد، اثبات شده درج اطالعات خالف چنانچه نمایممی تعهد و نموده گواهی را پرسشنامه

 .کنم جبران را ثالث اشخاص و( خاص سهامی) گذاري ملی

 انگشت اثر و امضا تاریخ، 

                            لیزینگ کارشناس امضاي


