
بسمه تعالی

اتحادیه تعاونیهاي مصرف فرهنگیان ایران(اتما) از درخواست خریدفرم 

)www.etma.irکشور(اولین و گسترده ترین فروشگاه اینترنتی اقساطی 

info@etma.irایمیل :           09366958500      :شبکه هاي اجتماعیتلفن          02154607      تلفن سامانه:

: خریددرخواست -الف

عاونیهاي مصرف فرهنگیان ایران مدیریت محترم اتحادیه ت          

اقساطی وکالتنامه ذیل متقاضی خرید  و بشرح مشخصات..... ../ ......در تاریخ ......./ .... ............................................با کد ملی اینجانب ........................................................... 

(مبلغ حتما به ریال درج شود) .می باشم ریال.................................. .....................به مبلغکاال و خدمات از فروشگاه اینترنتی و شبکه فروشگاهی اتما متعلق به آن اتحادیه

 ریال می باشد که به مبلغ خرید اضافه می گردد. 200,000ریال و خرید هاي با ضامن  100,000ضامن هزینه اعتبار سنجی براي خرید هاي بدون 

(تکمیل کلیه کادر ها الزامی می باشد)اطالعات خریدار-ب

کد پرسنلیشماره کارت دریافت حقوقنام و نام خانوادگی

استانشماره حساب حقوقکد ملی

شهرواریزيآخرین خالص حقوق موبایل

کد پستیبانک دریافت حقوقتلفن ثابت

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

)باشد می الزامی ها کادر کلیه تکمیل -ریال 260,000,000ریال تا سقف  100,000,000هاي بیشتر از  (جهت درخواستاطالعات ضامن-ج

کد پرسنلیکارت دریافت حقوقشماره نام و نام خانوادگی

استانشماره حساب حقوقکد ملی

شهرآخرین خالص حقوق واریزيموبایل

کد پستیبانک دریافت حقوقتلفن ثابت

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

:خریدار و ضامنوکالتنامه برداشت از حساب -د

 عقد ضمن ،از سامانه اتحادیه تعاونیهاي مصرف فرهنگیان ایران (اتما) بعنوان فروشنده و ضامن کاال و خدماتن خریداراینجانبان بشرح اطالعات فوق بعنوا/اینجانب

 میولو کراراً  توکیل در وکیل و وکیل را کشور بانکهاي سایر و صادرات و ملی بانکوي  از نیابت به و فروشنده به اراده و عقل سالمت صحت کمال در و الزم خارج

 کوتاه گذاري انداز،سرمایه الحسنه،پس قرض سپرده حساب شامل خود بانکی حسابهاي از برداشت جهت برگشت غیرقابل اجازه و تامه اختیارات داراي که نمایم

بصورت  شده خریداري و خدمات هاکاال بهاي پرداخت بابت از کشور هاي بانک سایر یا صادرات و ملی بانک نزد ، بانکی حساب هرگونه و حقوق مدت،جاري،حساب

 توسط شده معرفی حسابهاي به واریز و درصد نیم و دو ماه هر ازاي به اقساط پرداخت دیرکردجرایم احتمالی  واقساط ماهانه طبق فاکتورهاي صادره توسط فروشنده 

 گرفته صورت هاي خرید مطالبات تسویه زمان تا و دفعات به برداشت یا انسداد حق با تامه اختیارات داراي وکیل. باشد می ایران فرهنگیان مصرف تعاونیهاي اتحادیه

حساب همچنین موکل/موکلین به آموزش و پرورش اختیارتام می دهند که مبلغ اقساط را با احتساب جرایم احتمالی دیرکرد از حقوق ایشان کسر و به  باشد می

 این مانده باقی تعهدات میزان به اینجانبان/اینجانب حسابهاي از وجه برداشت امکان عدم یا موجودي عدم صورت در دارد اختیار وکیل و فروشنده واریز نمایند

.نماید می سلب خود از باره این در را اعتراض گونه هر حق و نماید تملک مدارائهای سایر از خود تشخیص به وکالتنامه

توسط نمایندگی هاي اتما خریدار و ضامنتائید امضاء و اثر انگشت 

)در صورت خرید مستقیم از نمایندگی ها اتما(

مهر و  امضاء

امضاء و اثر انگشت ضامن(موکل)(موکل)خریدارامضاء و اثر انگشت 


