زاًشگاُ آساز اسالهی
آهَسشىسُ فٌی ٍ حزفِ ای سوا
ٍاحس ٍراهیي

 -1هشرصات هتماضی
ایٌجاًب ً.......................................ام پسر ........................وارهٌس ........................................با اعالع واهل اس هفاز آییي ًاهِ صٌسٍق پس اًساس واروٌاى زاًشگاُ آساز
اسالهی تماضای هبلغ  ......................................ریال لزض الحسٌِ صٌسٍق پس اًساس را زارم.
ٍ بزای ضواًت باس پززاذت آى آلای  /ذاًن  .....................................وارهٌس  ..........................را هعزفی هی ًواین.
ٍ بسیٌَسیلِ بِ زاًشگاُ آساز اسالهی ٍوالت بالعشل هی زّن وِ الساط آى را تا استْالن واهل علب ذَز بِ عَر هزتب اس حمَق ٍ هشایای هاّیاًِ ایٌجاًب
وسز ًوایس چٌاًچِ ایٌجاًب اعالعات ًازرستی زر اذتیار زاًشگاُ گذاشتِ باشن ٍ یا ایٌىِ بِ ّز علتی ذسهت زاًشگاُ را تزن ًواین یا بزوٌار شَم ولیِ
بسّی تبسیل بِ زیي حال شسُ ٍ زاًشگاُ هی تَاًس اس ّز گًَِ زریافتی ٍ هغالبات ایٌجاًب اس زاًشگاُ بسٍى ًیاس بِ تشزیفات لاًًَی رأساً بززاشت ًوایس ٍ
زر صَرت عسم تىافَ هی تَاًس بزای ٍصَل هغالبات ذَزش اس ضاهي یا ٍاگذاری سفتِ  /چه اس عزیك هزاجع لاًًَی السام ٍ ٍصَل ًوایس ٍ تضویي ًوَزُ

وِ زر صَرت لشٍم راساً الساط تسْیالت هشبَر را پززاذت ًواین .
اهضاء ٍ تارید
ایي لسوت تَسظ اهَر هالی تىویل هی شَز .
 -2اعالعات هتماضی :
هدت عضویت

هبلغ حکن حقوقی

قسط وام درخواستی

هیسان وام استحقاقی

هدت بازپرداخت

اهضاء ٍ تارید اهَر هالی
هشرصات ضاهي :
ایٌجاًب ً ...........................................ام پسر  .........................شوارُ شٌاسٌاهِ  .......................صازرُ اس  ........................تارید تَلس ..................هحل ذسهت
 ...................... ....ضوي تاییس ًیاس هتماضی بِ عَر غیز لابل فسد باسپززاذت الساط لزض الحسٌِ پس اًساس بزازر  /ذَاّز  ..........................را تضویي ًوَزُ ٍ
بِ زاًشگاُ ضوي عمس السم ذارج ٍوالت بالعشل هی زّین وِ زر صَرت لشٍم رأساً الساط تسْیالت هذوَر را اس حمَق ٍ هشایای هاّیاًِ ایٌجاًب
وسز ًوایس.
اهضاء ضاهي ٍ تارید
تصَیب تسْیالت

با اعغای هبلغ ....................................ریال (بِ حزٍفٍ )..............................................ام صٌسٍق پس اًدساس بدِ آلدای /ذداًن ..............................زر لبدال
اذذ سفتِ  /چه با ظْز ًَیسی آلای /ذاًن  ..................................بِ عٌَاى ضاهي هَافمت هی گززز.
هعاٍى زاًشگاُ زر اهَر سوا

اهضاء ٍ تارید

هشرصات چه پززاذتی
چه شوارُ ....................................هَرخ  .........................شعبِ باًه  ............................هبلغ  ....................................ریال هَضَع ٍام صٌسٍق پس اًدساس
بِ ایٌجاًب تحَیل گززیس.
اهضاء ٍ تارید
ٍام گیزًسُ
تعساز یه فمزُ چه /سفتِ بِ شوارُ  ............................بِ هبلغ  ...........................................ریال با ظْز ًَیسی ضداهي بابدت تضدویي ٍام صدٌسٍق
پس اًساس زریافت گززیس
حسابساری

