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 رضایتنامه اعتبار سنجی 

 كه دارم اطالع و باشدمي صحیح و واقعي،كامل شده ارایه اطالعات كلیه دارممي اعالم................... ..............................آقاي/خانم اینجانب

 استفاده حقوقي و حقیقي افراد تعهدات و تسهیالت برگشتي، چک هاي وضعیت استعالم اعتبارسنجي، اهلیت، تعیین جهت در است ممكن

 : تا میدهم اجازه گسترش سرمایه گذاري ملي لیزینگ شركت به منظور همین به شود

 صورت به شده گردآوري مجاز منابع از ایران اعتباري بندي رتبه و مشاوره شركت اعتبارسنجي توسط قبالٌ كه را اینجانب اطالعات 

 .نماید استفاده اینجانب سنجي اعتبار جهت آن، و از نموده ودریافت درخواست سامانه مذكور از مستمر

 فراهم را تسهیالت اعطاي جهت الزم زمینه طریق این از تا نماید ارسال اعتبارسنجي شركت به مستمر صورت به را اینجانب اطالعات 

 .نماید حفظ نیز را سیستم جامعیت و نماید حاصل اطمینان اطالعات بودن كامل از نموده،

 و داده ایران اعتباري بندي رتبه مشاوره شركت اعتبارسنجي سامانه اعضاي تمامي به را خود اطالعات پردازش و توزیع اجازه همچنین 

 به شركت سنجي اعتبار سامانه اطالعات پردازش و استفاده از ناشي صدمه و خسارت مطالبه و دعوي ،اعالم دادخواهي هرگونه حق

 .نمایممي سلب خود از را ایران اسالمي جمهوري مركزي بانک سوي از مجاز كنندگان استفاده

 تاریخ، امضا و اثر انگشت 
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