
)اتما(اتحادیه تعاونیهاي مصرف فرهنگیان ایرانبهضمانتاعطايفرم 

)www.etma.ir(اولین و گسترده ترین فروشگاه اینترنتی اقساطی کشور
etma@iran.ir:ایمیل 09366958500:تلفن همراه02166958500:تلفن سامانه

گواهی اشتغال بکار- الف

....................................و شماره پرسنلی ..................................با کد ملی ... ..................................................خانم /ید می گردد که آقابدینوسیله تأی
ه مشغول بمایشی      پیمانی      بازنشسته      قراردادي     آزرسمیبصورت ...................................................................................... در 

.استمصرف فرهنگیان ایران صادر گردیدهتعاونیهاي فعالیت می باشد این گواهی جهت ارائه به اتحادیه 
:.................... شماره ثبت دبیرخانه
......................تاریخ ثبت دبیرخانه
......................................امضاء کنندهنام و نام خانوادگی

:.....................................................................پست سازمانی

امضاء و مهر

عاونیهاي مصرف فرهنگیان ایران مدیریت محترم اتحادیه ت:    قبولی ضمانتدرخواست - ب

خرید کاال و خدماتریال ................................................. ضمانت بازپرداخت مبلغاینجانب با مشخصات و وکالت نامه ذیل 
از سامانه فروش اقساطی اینترنتی و شبکه فروشگاهی ............................................با کد ملی....................................................................... خانم /آقا

لذا خواهشمند است نمایممی اتحادیهآنسراسر کشورشامل اتحادیه ها و تعاونیهاي مصرف فرهنگیان و فروشگاه هاي طرف قرارداد در 
.دستور اقدام الزم را صادر فرمائیددر این خصوص 

:..................تاریخ تکمیل فرم:ضامناطالعات - ب

کد ملیخانوادگینام نام

بانک دریافت حقوقشماره حساب حقوقکد پرسنلی
پیش شماره تلفنتلفن ثابتموبایل
کد پستیشهراستان

........................................................................................................................................:.....................................................................................ادامه آدرس

:ضامنوکالتنامه برداشت از حساب - ج

با ............................................................ خانم / ضامن آقابعنوان .................................... ..با کد ملی .................................................................اینجانب
،بعنوان فروشنده)اتما(خریدار کاال و خدمات از سامانه اتحادیه تعاونیهاي مصرف فرهنگیان ایران بعنوان ............................................ کد ملی 

راکشوربانکهايسایروصادراتوملیبانکوي ازنیابتبهوفروشندهبهارادهوعقلسالمتصحتکمالدروالزمخارجعقدضمن
شاملخودبانکیحسابهايازبرداشتجهتبرگشتغیرقابلاجازهوتامهاختیاراتدارايکهنمایممیولو کراراً توکیلدروکیلووکیل

یاصادراتوملیبانکنزد،بانکیحسابهرگونهوحقوقمدت،جاري،حسابکوتاهگذاريانداز،سرمایهالحسنه،پسقرضسپردهحساب
ط بصورت اقساریال.........................................مبلغجمعاً به شدهخریداريو خدماتهاکاالبهايپرداختبابتازکشورهايبانکسایر

بهواریزودرصدنیمودوماههرازايبهاقساطپرداختدیرکردجرایم احتمالی وماهانه طبق فاکتورهاي صادره توسط فروشنده 
بهبرداشتیاانسدادحقباتامهاختیاراتدارايوکیل. باشدمیایرانفرهنگیانمصرفتعاونیهاياتحادیهتوسطشدهمعرفیحسابهاي

برداشتامکانعدمیاموجوديعدمصورتدردارداختیاروکیلوباشدمیگرفتهصورتهاي خریدمطالباتتسویهزمانتاودفعات
گونههرحقونمایدتملکمدارائهایسایرازخودتشخیصبهوکالتنامهاینماندهباقیتعهداتمیزانبهاینجانبحسابهايازوجه

.نمایدمیسلبخودازبارهایندررااعتراض

.مورد تأیید استصحت امضاء و اثر انگشت خریدارفقط
)توسط محل کار یا دفاتر اسناد رسمی یا نمایندگی هاي سایت اتما(

مهر و  امضاء

مهر و امضاء فروشنده)موکل(ضامنامضاء و اثر انگشت 

ثبت گردد در صورت عدم تأیید فرم توسط اداره بایستی در دبیرخانه اداره مربوطهمتقاضی محترم دقت گردد که گواهی اشتغال حتماً
.الزامی می باشدآخرین فیش حقوقی ارسال این فرم انضمامه بو گواهی مطابق فرمت اداره دریافت و پیوست گرددمربوطه ،
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