
   

 متقاضی گرامی  

ارایه   ضمیمه و ارایه نمایید، در غیر اینصورت پذیرش تقاضا میسر نخواهد بود.لطفاً پرسشنامه را با خط خوانا تكمیل نموده و مدارك مورد نیاز را  با سالم و تشكر از انتخاب شما،

واسپاری ارزش  بینی شده است. تكمیل و ارایه پرسشنامه هیچگونه تعهدی متوجه شركت    تسهیالت منوط به واجد شرایط بودن متقاضی و امضای قرارداد پس از طی مراحل پیش 

   گیرد و در مرحله پذیرش اخذ هرگونه وجهی از متقاضی جهت تشكیل پرونده غیرموجه است.م به رایگان در اختیار متقاضی قرار مینا  های ثبتفرم  كند.نمی آفرین گلرنگ 

   مشخصات متقاضی (الف

 نام و نام خانوادگی:   -1   نام پدر: -2  13تاریخ تولد:     /    /       -3

 شماره شناسنامه:   -4 محل صدور:   -5 شماره كد ملی:   -6

   متاهل     وضعیت تاهل: مجرد   -7 میزان و رشته تحصیلی:   -8 كد شناسایی بیمه:   -9

 میزان سابقه كار:   -10 ریال                           درآمد خالص ماهانه:        -11 شغل فعلی:   -12

 نشانی محل سكونت:   -13 كد پستی:   -14

 تلفن محل سكونت:   -15 منطقه شهرداری منطقه سكونت:   -16 شماره تلفن همراه:   -17

 سایر:      سازمانی      استیجاری     وضعیت محل سكونت: شخصی  -18   ریال                                          ( :در صورت شاغل بودن) ذكر مبلغ درآمد ماهانه همسر  -19

 نشانی محل كار:   -20 تلفن محل كار:   -21

   تسهيالت مورد تقاضا (ب

   )ریال(              میزان تسهیالت مورد تقاضا:                                        )ماهه( مدت زمان بازپرداخت:                             )ماهه(فواصل پرداخت اقساط:                     
  

  شوم در صورتیكه بعداًنمایم و بدینوسیله متعهد میا تایید میاینجانب                                              ضمن آگاهی از كلیه شرایط و نحوه اعطای تسهیالت، صحت مندرجات این پرسشنامه ر

و یا اشخاص ثالث را جبران نمایم. و اطالع دارم ممكن   )سهامی خاص(  شركت واسپاری ارزش آفرین گلرنگخالف اطالعات درج شده در این پرسشنامه اثبات گردد، هرگونه خسارات وارده به  

 منظور به شركت واسپاری ارزش آفرین گلرنگ اجازه میدهم تا:  است از آن در جهت تعیین اهلیت اعتباری و اعتبارسنجی استفاده شود. به همین 

   پیام های اطالع رسانی را در خصوص تسهیالت درخواستی از بدو انعقاد قرارداد تا تسویه حساب نهایی ارسال نماید. -

   د.ینخواست و دریافت نموده و از آن در جهت اعتبارسنجی اینجانب استفاده نمااطالعات اینجانب را كه قبالً توسط سامانه اعتبارسنجی گرداوری شده به صورت مستمر از سامانه مذكور در -

ارسال نماید تا از این طریق زمینه الزم جهت اعطای تسهیالت را فراهم نموده و از كامل بودن اطالعات اطمینان حاصل نماید    سنجی اطالعات اینجانب را به صورت مستمر به شركت اعتباری   -

  طای تسهیالت را حفظ نمایند.و جامعیت سیستم اع

البه خسارت و ضرر و زیان ناشی از استفاده و همچنین اجازه توزیع و پردازش اطالعات خود را به تمام اعضای سامانه اعتبارسنجی داده و حق هرگونه اعتراض، دادخواهی، اعالم دعوی و مط -

   .نمایماز سوی بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران را از خود سلب می كنندگان مجازپردازش اطالعات سامانه اعتبارسنجی شركت به استفاده 

  امضا و اثر انگشت متقاضی     

 تاریخ و امضا:  

  

ذیل قرارداد و کلیه چکهای تحویلی، بر عهده فروشنده بوده و فروشنده با امضاء و مهر ذیل این پرسشنامه   (خریدار)مسئولیت احراز هویت و تصدیق امضای متقاضی  

  ضمن تایید هویت خریدار و تصدیق امضای وی، کلیه مسئولیتها و خسارات احتمالی ناشی از اثبات خالف این موضوع را تعهد و تقبل می نماید.

    .اطالعات مندرج در فرم با  اصل مدارك ارایه شده مطابقت دارد 

  
   : مهر و تاریخ و امضاء فروشنده      نام و نام خانوادگی دریافت کننده مدارك فروشنده:                                                                               

 
 

 

   كد مدرك:  

 شماره مشتری: 

 تعداد ضمایم: 
 شماره سریال چاپی:  

ویژه اشخاص حقيقی   اعتباري پرسشنامه درخواست تسهيالت
   (كاال مختص   خرد تسهیالت)

 


