
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 رسمی دهلتمندرکا

 اري(سه درهي)خه هندهپر تشکیل جهت زنیا ردمه اركمد لیست

  شڻاسڻاڱۀ ڀصفحا ڱڀڱا صڳا با برابر كپى-1

 (رڀكا رڻي ڻ ڱڳی )پشڀ رڀكا صڳا با برابر كپی-2

 ڱربڻطۀ ادارۀ ڱہر بۀ رڱڱہڻ گزیڻیركا حكڱ خریںآ كپی-3

 ڱربڻطۀ ادارۀ ڱہر بۀ رڱڱہڻ حقڻقی شفی خریںآ صڳا-4

 فعاڳیڀ ڱحڳ ادارۀ از  ركا بۀ ڳشڀغاا ہیاگڻ-5

 (باڻك ڱہر بۀ رڱڱہڻحاڻي اطالعاڀ ڻاریز حقڻق ڱاۀ ہاي اخیر ) ريجا حساب دشگر پریڻڀ-6

 ڀڳفں( ڻ زگا ق،بر آب، ضقبڻ خریںآ اۀہڱر بۀ ڱعڀبر ڻاڱۀ رۀجاا یا ڱاڳكیڀ سڻذ صڳا با برابر )كپی سكڻڻڀ ڱحڳ اركڱذ-7
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 متقاضی  ضامن

  شڻاسڻاڱۀ ڀصفحا ڱڀڱا صڳا با برابر كپی-1

 (رڀكا رڻي ڻ )پشڀ ڱڳی رڀكا صڳا با برابر كپی-2

 باشذ( ڻڱی ڳقبڻ ردڱڻ رسیا كسب از)جڻ ڱعڀبر كسب ازجڻ صڳا با برابر كپی-3

 ڀڳفں( ڻ زگا ق،بر آب، ضقبڻ خریںآ اۀہڱر بۀ ڱعڀبر ڻاڱۀ رۀجاا یا ڱاڳكیڀ سڻذ صڳا با برابر )كپی كسب ڱحڳ اركڱذ-4

 باڻك ڱہر بۀ رڱڱہڻ ريجا حساب دشگر پریڻڀ-5

 ڀڳفں( ڻ زگا ق،بر آب، ضقبڻ خریںآ اۀہڱر بۀ ڱعڀبر ڻاڱۀ رۀجاا یا ڱاڳكیڀ سڻذ صڳا با برابر )كپی  سكڻڻڀ ڱحڳ اركڱذ-6

 

 متقاضی  ضامن

  شڻاسڻاڱۀ ڀصفحا ڱڀڱا صڳا با برابر كپی-1

 (رڀكا رڻي ڻ ڱڳی)پشڀ رڀكا صڳا با برابر كپی-2

 (ادارى ڻاڱۀ قاڳبدر) فعاڳیڀ ڱحڳ از ركا بۀ ڳشڀغاا ہیاگڻ-3

   جڀڱاعىا ڀاڱیں سایڀ از بیڱۀ بقاسڻ پریڻڀ ڻ جڀڱاعىا ڀاڱیں بیڱۀ فڀرچۀد كپى-4

 فعاڳیڀ ڱحڳ شركڀ ڱہر بۀ رڱڱہڻ حقڻقى فیش خریںآ ڻ اردادقر كپى-5

 (باڻك ڱہر بۀ رڱڱہڻحاڻي اطالعاڀ ڻاریز حقڻق ڱاۀ ہاي اخیر ) ريجا حساب دشگر پریڻڀ-6

 ڀڳفں( ڻ زگا ق،بر آب، ضقبڻ خریںآ اۀہڱر بۀ ڱعڀبر ڻاڱۀ رۀجاا یا ڱاڳكیڀ سڻذ )كپی سكڻڻڀ ڱحڳ اركڱذ-7

 

 متقاضی  ضامن

 (اڀڀغییر ںخریآ ڻ ڀأسیس گہیآ) سڱیر ڻاڱۀرڻز صڳا برابر كپی-1

 عاڱڳ ڱذیر ڻ ۀڱذیر ہیئڀ يعضاا ڱڳی رڀكا ڻ شڻاسڻاڱۀ ڀصفحا ڱڀڱا صڳا با برابر كپی-2

 ہڱراۀ با ڀأییذیۀ باڻكی ڱاہۀ 6پریڻڀ حساب باڻكی  ئۀارا-3

 ڀڳفں( ڻ زگا ق،بر آب، ضقبڻ خریںآ اۀہڱر بۀ ڱعڀبر ڻاڱۀ رۀجاا یا ڱاڳكیڀ سڻذ صڳا با برابر )كپی فعاڳیڀ ڱحڳ اركڱذ-4

  ڀڳفں( ڻ زگا ق،بر آب، ضقبڻ خریںآ اۀہڱر بۀ ڱعڀبر ڻاڱۀ رۀجاا یا ڱاڳكیڀ سڻذ صڳا با برابر )كپیڱذیر عاڱڳ  سكڻڻڀ ڱحڳ اركڱذ-5

 سڱیر دسڻاا  فڀرخاڻۀد از ءڱضاا ںصاحبا ءڱضاا ہیاگڻ-6

 متقاضی  ضامن

 گرفڀگى كال ڻ گىردخڻ خط ڻںبذڻسخۀ  2در  اردادقر ڻ ڻسخۀ 1 ہا ڱفر كڳیۀ ڀكڱیڳ* 

  ىڱركز باڻك از رىجا بحسا حفڀڀاا ڻ باڻكى اڀڀعہذ ڻ ڀڀسہیال ڱسڀعالا پاسخ* 

 ىڱشڀر ىسڻ از ۀشذ ڀاییذ سایڀ( )پریڻڀ قیڱڀ ڳیسڀ* 

   ڀاییذ فیش ڻاریز در ساڱاڻۀ رزڻاسیڻں خڻدرڻ ڻ ڱڳڀ رىسپاڻا شركڀ ڱڻا بۀ ، 5348466083  بحسا رۀشڱا بۀ خڀداپر پیش یزڻار ڱڻجاا* 

  ضڱاڻڀ با شرایط عڻڻاں شذۀچك ہاي  ئۀارا* 

 ڻكاڳڀ فك پالك از سڻي ڱشڀري در ڱراحڳ بعذي اڻجاڱ خڻاہذ شذ. ئۀارا* 

 داري پرهانه کسب یا مجهز فعالیت سبکا

خصهصى بخش مندرکا  

 حقهقی

 مدارك تکمیلی



 

 

 شرکت واسپاری ملت

 )سهامی خاص( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 :اص سڀا سڀعبا شڻیى ڳپڻ ڱجش

 

 )اشخاص حقیقی( ڀعہذ ڻاڱۀ ڱباسصۀ با پڻڳ شڻیی

 ڻڀیجۀ دس ڱسڀقیڱ غیش یا ڱسڀقیڱ سبغڻ كۀ یںا بۀ عڳڱ با قاڻڻڻى غیش ىہا فعاڳیڀ اص حاصڳ یذاعڻ اص دۀسڀفاا یا ڻ اسىڻگہذ ،ڀڱڳك ،ڀحصیڳ (ڳفا : 2دۀڱا

 .باشذ ۀڱذآ بذسڀ ڱجش بڀكااس

 بڀكااس اص ڻاشى ڱسڀقیڱ غیش یا ڱسڀقیڱ سبغڻ یڻكۀا بۀ عڳڱ با آں قاڻڻڻى غیش ڱڻشأ دںكش ںپڻہا سڱڻظڻ بۀ ىیذاعڻ ڳڻڀقاا یا ڳۀدڱبا ، ڀبذیڳ (ب

 .دد ڻگش ڱجش آں بڀكااس قاڻڻڻى ڀڀبعا ڻ سثاآ ڳڱشڱڻ ڻى كۀ ىڻحڻ بۀ ڱشڀكب بۀ كڱك یا دۀبڻ ڱجش

  یا ڱسڀقیڱ سعڻ بۀ كۀ ىیذاعڻ ڱاڳكیڀ یا جابجایى ، ڳڻڀقاا ڻ ڻقڳ ، ڱحڳ ، ڱڻبع ، ڱڻشأ ، قعىڻا ڱاہیڀ دںكش ںكڀڱا یا ںپڻہا یا ءخفاا (ج

 .باشذ ۀشذ ڀحصیڳ ڱجش ڻڀیجۀ دس ڱسڀقیڱ غیش

 یا ڱثڳ ، ڻباشذ دڱڻجڻ گشا ڻ) حاصڳ ڱڻافع ڻ صڳا بش ڱشڀڱڳ ڱجش بڀكااس اص حاصڳ یذاعڻ ڻ ڱذدسآ دادسڀشا بش ڻۀعال شڻیى ڳپڻ ڱجش ڱشڀكبیں : 9 دۀڱا

 سىجڱہڻ ىڱشكض باڻك دڻض ڱذدسآ بحسا بۀ بایذ كۀ شڻڻذ ڱى ڱڱحكڻ ڱجش اص حاصڳ یذاعڻ سڱچہا یك اںڱیض بۀ ىڻقذ اىجض بۀ( آں قیڱڀ

 .ددگش یضڻاس اںیشا سالڱىا

 شناسه فرم

13  /      /  تاریخ درخواست  

F-SD-M-07 

  آں یىاجشا ىہا ڳعڱڳساسڀڻد ڻ ڻاڱۀ ییںآ ڻ( قفڻ ڀجاسڱڻذ) سالڱىا ساىشڻ ڱجڳس 1386 /02/11 بڱصڻ شڻیى ڳپڻ با سصۀڱبا ںقاڻڻ بۀ ڀڻجۀ با

 دداسىخڻ ددگش شڻیى ڳپڻ بۀ ڱڻجش كۀ ڱىاقذا ہشگڻڻۀ اص ڱشبڻعۀ ساڀڱقش ڻ ۀشذ دیا ںقاڻڻ عایڀس ضڱں ، دشڻ ڱى/  ڱشڻ ڱى ڱڱڳڀض ڻ ڱڀعہذ سیڳۀڻ بذیں

 ڱى ڱعالا ہڱچڻیں ڻ  ڻذہذ/  ڻذہڱ سا دخڻ ڻیكىڻڳكڀشا اسىباڻكذ ىہااسبضا ڻ باڻكى ڀخذڱا ڻ ہا بحسا اص دۀسڀفاا صۀجاا ثاڳث صشخاا بۀ ہڱچڻیں ڻ دۀڻڱڻ

/ پسڀى ڻشاڻى ڻ كذ دس ڀغییش ہشگڻڻۀ دشڻ ڱى/  ڱشڻ ڱى ڱڱڳڀض ڻ ڱڀعہذ ڻۀبعال ڻ باشذ ڱى اڀڀغییش خشیںآ سساا بش ۀشذ ئۀاسا ڀعالعاا ڻڱایذ ڱى/  ڻڱایڱ

 ششكڀ بۀ سا اڀڀغییش اڀڱسڀڻذ ڻ دادۀ ععالا (كڱالا ڻ دسڻاا یا ڻ اڳحڻا ثبڀ) یشبظر قاڻڻڻى جعاڱش بۀ ڱڱكں ںڱاص ڀشیں ۀكڻڀا دس سا اڀڀغییش سایش ڻ ثبڀى

 .ڻڱایڱ ئۀاسا ڱڳڀ سىسپاڻا

 :ایڻجاڻب / ایڻجاڻباں

        ثبڀ/  ڀڻڳذ ڱحڳ     ثبڀ سۀشڱا/  ڱڳى سۀشڱا بۀ    ڻذصفش     ڱڀقاضى-1

 بۀ ڱشخصاڀ یا دفڀش كاس ڱڳك ڱڀقاضى

  ثبڀ/  ڀڻڳذ ڱحڳ     ثبڀ سۀشڱا/  ڱڳى سۀشڱا بۀ    ڻذصفش     اڻڳ ضاڱں-2

 ثبڀ/  ڀڻڳذ ڱحڳ     ثبڀ سۀشڱا/  ڱڳى سۀشڱا بۀ    ڻذصفش     دڻڱ ضاڱں-3

 اًعاڱذ ڻ عاڳڱاً ، یڻجاڻبا اسادۀ با ڻ یذدگش ساڻىس ععالا یڻجاڻبا بۀ ڱڳڀ سىسپاڻا یظاشش كڳیۀ ڻ دڱڻڱڻ ڱغاڳعۀ سا سڱزكڻ ڀجاسڱڻذ سالڱڀ ڻ صحڀ ڳكڱادس

 ڱى ڱڀعہذ ڻ ڱغاڳعۀ سا اسدادقش ڻیض ڻ ڱفش یںا دڱفا كڳیۀ كۀ دڱگش ڱى ڱڱڳڀض ڻ ڱڀعہذ ڻ ڻڱایڱ ڱى اڱقذا ڱڻا ثبڀ بۀ ڻسبڀ سغۀڻا ڻںبذ ڻ سجباا ڻ اۀكشا ڻںبذ

 یظاشش اصحشا ڱعذ ڻ اسكڱذ ڻقص) ڳیڳىد ہش بۀ ڀڀسہیال ڀصڻیب كۀ ڀىسصڻ دس ہڱچڻیں ڻ ڻڱایڱ عایڀس سا اسدادقش بۀ طڱشبڻ ڻ سڱضبڻ ىہا بڻذ كڳیۀ دڱگش

 بذیہى ڻ ڻڱایڱ ڱى ساقظ ڻ سڳب دخڻ اص سا صخصڻ یںا دس اضعڀشا گڻڻۀ ہش حق یڻجاڻبا ، ددڻگش ڱڻجاا ڻ ڻباشذ ڳیضیڻگ ڀاییذ سدڱڻ ( ۀغیش ڻ یڻجاڻبا

 .شڀدا ہذاڻخڻ سدڱڻ یںا دس ىڀعہذ ہیچگڻڻۀ ڻیض ڳیضیڻگ ششكڀ سڀا

 

 

 

 ڀعہذ ڻاڱۀ

 :ضاڱڻیںاڱضا ڻ اثش اڻگشڀ  اڱضا ڻ اثش اڻگشڀ ڱڀقاضی:



 

 

 شرکت واسپاری ملت

 )سهامی خاص( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 متقبضی تمشخصب

 

 

 

انیرا رعتببا بند تبهر هرمشب شركت  از ارشگز یبفتدر ه تطالعبا لسبار نبمه ضبیتر  

 

 

 : رپد منب               : مل رهشمب               :  گادخبنه منب   :    منب

 :تببعیت  :هرصد محل    :   تهلد محل   :   شنبسنبمه رهشمب      :  تهلد یخرتب

            :كدپست  :اهومر تلفن       :سكهنت محل تلفن            زن           دمر:  جنسیت

 :آدرس
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 ممكن كه دارم عطالا ه ببشد م صحیح ه كبمل ، قعها هشد ئهارا تطالعبا كلیه كه ارممید معالا بدینهسیله    ینجبنبا

 تب: ومد م زهجبا رعتببا مهسسه/  ببنك به رمنظه ومین به. دشه دهستفبا ینجبنبا سنجرعتببا ه رعتببا ولیتا تعیین جوت در آن از ستا

 سبمبنه از مستمر رتبصه هشد دآهرگر زمجب منببع از انیرا رعتببا بند تبهر هرهمشب شركت سنج رعتببا سبمبنه تهسط قبال كه را ینجبنبا تطالعبا

 لسبار سنجرعتببا شركت به مستمر رتبصه را ینجبنبا تطالعبا كند  دهستفبا ینجبنبا سنج رعتببا جوت آن از ه دهنمه یبفتدر ه ستاخهدر رمذكه

 تتسویال عطبا سیستم جبمعیت ه نمبید حبصل نطمینبا تطالعبا دنبه كبمل از ، دهوم نمهافر را تتسویال عطبا جوت زمال مینهز طریق ینا از تب ،نمبید

 حق ه داده انیرا رعتببا بند تبهر هرهمشب شركت سنج رعتببا سبمبنه عضبا تمبم به را دخه تطالعبا دازشپر ه یعزته زهجبا ومچنین  كند حفظ را

 از زمجب نكنندگب دهستفبا به شركت سنجرعتببا سبمبنه تطالعبا دازشپر ه دهستفبا از نبش صدمه ه رتخسب مطبلبه ه عهد معالا ، واخهداد گهنه ور

 .نمبیم م سلب دخه از را انیرا سالما رجموه مركز ببنك سه

 

 

 

 

 تعود نبمه
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 ه اثر انگشت متقبضی: ءامضب

 یگرد ه عكس بب وهیت صحت ه دهنمه مضبا     ینجبنبا رحضه در را مفر ینا ، متقبض كه دشه م واگه بدینهسیله

 .شد داده تطبیق نیشبا وهیت اركمد

 

 

 

وهیت صحت واگه  

 

 

 :امضبء مسئهل تشكیل پرهنده 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 اعالعات مربهط به متقاضی

 پرسشنامه استفاده از تسهیالت خودروی سواری )اشخاص حقیقی(

 

 : رپد منا                           : ملى رهشما                 :  گىادخانه منا         :    منا

  محل صدهر:              :تاریخ صدهر              : تهلد محل   :   شناسنامه رهشما             :  تهلد یخرتا

 درآمد ماوانه:  عنهان شغل:   تلفن ومراه:     /           :سریال شناسنامه

 :منغقه شورداری        شور:            شورستان:           :   استان:سکهنتنشانی دقیق محل 

 :کدپستى              :آدرس

 پیش شماره:   تلفن ثابت محل سکهنت:

    شورستان:      :      استان:کارنشانی دقیق محل 

                :آدرس

 پیش شماره:          تلفن ثابت محل کار:
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 امضا ه اثر انگشت متقاضی:

 /      /  31  

 انتخاب خهدره 

 :اهلهیت دهم رنگ        :اهلهیت اهل رنگ                       :نام خهدره 

 انتخاب شرایظ قرارداد

 
             )دفترچه قسغی( قسغى فترچهد   :ختداپر نحهه  هما   :طقساا ختداپر زبا تمد

 تعداد چک وای اقساط:         اعتباری )چکی(                                 

 

 : رپد منا                           : ملى رهشما                 :  گىادخانه منا         :    منا

  محل صدهر:              :تاریخ صدهر              : تهلد محل   :   شناسنامه رهشما             :  تهلد یخرتا

 درآمد ماوانه:  عنهان شغل:   تلفن ومراه:     /           :سریال شناسنامه

 :منغقه شورداری        شور:            شورستان:           :   استان:سکهنتنشانی دقیق محل 

 :کدپستى              :آدرس

 پیش شماره:   تلفن ثابت محل سکهنت:

    شورستان:      :      استان:کارنشانی دقیق محل 

                :آدرس

 پیش شماره:          تلفن ثابت محل کار:
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 امضا ه اثر انگشت متقاضی:

 /      /  31  

 ضامناعالعات مربهط به 



 

 

 شرکت واسپاری ملت

 )سهامی خاص( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ڀعہڎڻاڱۀ ڀسہیالڀ

 (ڇقیقي صشڌاا) اژيسڻ ڎژڻيڌڻ ڀڀسہیال یافڀڎژ ژاڀڱقژ ڻ یطاشژ ڳقبڻ  ڀعہڎڻاڱۀ

 ڻ ڱڳڀ ژيسپاڻا شژكڀ ژاڀڱقژ ڻ یطاشژ اڑ كاڱڳ گاہيآ ڻ عطالا ضڱں                                    ڻڎڑفژ                یڻجاڻبا

 ۀسڀگاڎ       ڌژیڎ بابڀ ڱاہۀ               ڌڀڎاپژڑبا  ڀڱڎ ڻ ڳیاژ                         ڱبڳغ بۀ ڀڀسہیال یافڀڎژ ڱڀقاضي  ،ڳـیڈ اژڎڱڻ كڳیۀ ڳقبڻ

 .  باشڱ ڱي شژكڀ آں اڑ               ڳڱڎ                       ڀیپ      ڎژڻيڌڻ

 ڻ ڱفژ ي ئۀاژا ڻ سڀا ڱڌیژ عطایيا ڀڀسہیال اںڱیڑ ڻ یڻجاڻبا ژيعڀباا ي ۀڻڎڻپژ ڳقبڻ یا ژڎ بۀ ڻسبڀ ڎڌڻ ڀشڌیص بژ بڻا ڱڳڀ ژيسپاڻا شژكڀ-1

 .ڎكژ ہڎاڻڌڻ ڎیجاا ڱڳڀ ژيسپاڻا شژكڀ ايبژ يڀعہڎ گڻڻۀ ہیچ ،ڌڀڎاپژ پیش یڑڻاژ ڻ اڀڱسڀڻڎ  ڻ اژكڎـڱ ڀـیافڎژ

  ساقط ڻ سڳب ڎڌڻ اڑ ژا ضياعڀژا گڻڻۀ ہژ ڇق صڌصڻ یںا ڎژ ڻ باشڎ ڱي ڱڳڀ ژيسپاڻا شژكڀ ڀشڌیص بژ بڻا ڀڀسہیال اںڱیڑ ڻ سقف-2

 .ڻڱایڱ ڱي

 ،ڱیںـڀض اںڻـعڻ ۀـب ثایقڻ سایژ یا ڻ ڱڳكي ثیقۀڻ ي ئۀاژا ڀشڌیص ژڀصڻ ڎژ ڻ باشڎ ڱي ڱڳڀ ژيسپاڻا شژكڀ ڀشڌیص بۀ بڻا ڳقبڻ قابڳ ڀضاڱیں-3

  .شڀڎا ہڱاڻڌڻ ژا ڱڳڀ ژيسپاڻا شژكڀ ڎڻڑ ڱاڳكیڀ سڻڎ صڳا اژيڻگہڎ بۀ ڻسبڀ شكایڀي یا اضعڀژا ۀـگڻڻ یچـہ قـڇ

 .باشڎ ڱي ۀكڻڻڎ ڻاژڎ/  ڑساڎژڻڌڻ شژكڀ یطاشژ شاڱڳ ڎژڻڌڻ ڻ شڀۀاڻڎ ڀقاضا ژڎڱڻ ڎژڻيڌڻ ڎںبڻ ساڳڱ بۀ ڻسبڀ يڀعہڎ ڱڳڀ ژيسپاڻا شژكڀ -4

 ڑـكاڱژ ڎژ قبڳي ڻڀظاڱيا كپال آڎژس ڇصالا ڻ )ڀغییژ صڇیڇ آڎژس ڱعالا بۀ ڻسبڀ ڻڀظاڱيا كپال ڀڌصیص ي ۀڻڇڻ اڑ كاڱڳ گاہيآ با یڻجاڻبا-5

 ہڱچڻیں ڻ ڎژڻڌڻ شڻاسایي ژكڱڎ ڳسااژ اژي،گڈ ژۀشڱا ڎژ ڀأڌیژ اڑ ڻاشي قباعڻ ژڀیڻصڻا غیژ ڎژ ڻ ڎۀڻڱڻ اڱقڎا (10+ پڳیس اـی اژيڈـگ ژۀڱاـش

 .  ڎبڻ  ڎـہاڌڻ یڻجاڻبا ڱڀڻجۀ ڎژڻڌڻ ڱڻقع بۀ ڀڇڻیڳ

 فـڀڻق ي جژیڱۀ ڳڱشڱڻ ،ڻڻڱایڱ اڱقڎا ڎژڻڌڻ ڱڻقع بۀ ڀڇڻیڳ بۀ ڻسبڀ يڱشڀژ بۀ ڱعالا/ ڎژڻڌڻ ڀڌصیص ںڱاڑ اڑ ساعڀ 48 ڀڱڎ فظژ چڻاڻچۀ-6

 .شڎ ہڱاڌڻ ڳیاژ 300,000 ي ڻۀژڻڑا  اںڑـڱی ۀـب ڎژڻڻـڌ

 اژضعڻ ڻ ثاڳث شڌص بیڱۀ اژي،گڈ ژۀشڱا يہا ہڑیڻۀ بڇڀساا باژیاڳ     بۀ ڱبڳغ ژڻڑ قیڱڀ سساا بژ ڎژڻڌڻ يبہا-7

 .سڀا ۀشڎ ڀعییں ڱڀعڳقۀ قاڻڻڻي

 :ڎاژڎ ژڌڀیاا ژيسپاڻا شژكڀ (ڻگژ یا ڀیپ ع،ڻڻ ڻظژ اڑ) ڑساڎژڻڌڻ شژكڀ يسڻ اڑ ڀڌصیص ڱعڎ یا ڻ ڀقاضا ژڎڱڻ ڎژڻيڌڻ ڀڻڳیڎ ڱعڎ ژڀصڻ ڎژ-8

 .ڻڱایڎ سڀياڌڻڎژ ڎژڻيڌڻ جایگڑیں ژا ڎڱڻجڻ ڎژڻيڌڻ ،ڱڀقاضي اڑ كڀبي فقڀاڱڻ ڌڈا ضڱں  -ڳفا

                                             باڻك ڎڻڑ                                           بڇسا ژۀشڱا بۀ (ڌڀڎاپژ پیش) ڌڀيڎاپژ جۀڻ ڎاڎسڀژا بۀ ڻسبڀ  -ب

 .ڻڱایڎ اڱقڎا                     شبا ژۀشڱا ڻ                          شعبۀ

          ڎژڻڌڻ ڀڇڻیڳ ںڱاڑ بابڀ ڱڳڀ ژيسپاڻا شژكڀ ڻ ڻڱایڱ ڱي صبژ ڑساڎژڻڌڻ شژكڀ يسڻ اڑ سڀاڌڻڎژ ژڎڱڻ ڎژڻيڌڻ ڀڌصیص ںڱاڑ ڀا -ج

 .اژڎڻڎ ڀعہڎي

 اںعڻڻ ڀڇڀ ڱبڳغي ہیچ ڌڀڎاپژ پیش ڱبڳغ بۀ ڻ ڎڎگژ ڱي ڌڈا يڱشڀژ ڀڻسط كاال ي ژۀجاا یا ڌژیڎ اڑ ںطڱیڻاا ژڱڻظڻ بۀ صژفاً ڌڀڎاپژ پیش ڱبڳغ-9

 یڑڻاژ ڻ اژكڱڎ ڀكڱیڳ ںڱاڑ اڑ ڎژڻڌڻ ڀڇڻیڳ ںڱاڑ ضڱڻاً. گژفڀ ہڎاڻڌڻ ڀعڳق...  ڻ كڀژڱشا ڎسڻ ڎڻژاں، ڎسڻ ،قطعي ڎسڻ ب،اـڳڇسا  يـعڳ ڎسڻ

 .  ڎبڻ ہڎاڌڻ ژيكا ژڻڑ 45 قڳاڇڎ ۀ،جڻڻ

 ہژ بۀ ڱژبڻطۀ يہا ڱسئڻڳیڀ كڳیۀ ڻ ڎۀڻبڻ ڎاژ ۀعہڎ ژا ژڱڈكڻ ڎژڻيڌڻ اڑ ڎۀسڀفاا اڑ ڻاشي ڇقڻقي ڻ ڱڎڻي ڱسئڻڳیڀ گڻڻۀ ہیچ ڱڳڀ ژيسپاڻا شژكڀ-10
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 ۀڻڇڻ اڑ ڻاشي كۀ ثاڳث صشڌاا یا ڱڳڀ ژيسپاڻا شژكڀ بۀ ڻاژڎۀ ژاڀڌسا گڻڻۀ ہژ ڱ،شڻ ڱي ڱڀعہڎ ڻ سڀا یڻجاڻبا ي ۀۀ عہڎـب ڎـباش كۀ ڻڇڻ ہژ

 .ڻڱایڱاں ژـجب ژا ڎـباش ژڈكڻـڱ ڎژڻيڻـڌ اڑ ڎۀسڀفاا ي

 بۀ ڀقاضا ژڎڱڻ ڳغیژڱڻقڻ ڻ ڳڱڻقڻ اڳڱڻا اژيگڈڻا ايبژ قساطيا ڻشفژ ڻ ڀڱڳیك طشژ بۀ ژۀجاا اژڎاڎقژ بچڻژچا ڎژ شژكڀ ڀڻسط ڀڀسہیال يعطاا-11

 كاال بۀ ڀڇڻیڳ ںڱاڑ اڑ شژكڀ عڱڳ ژڎڱڻ ڍڻژ سساا بژ ڱژبڻطۀ يہااژڎاڎقژ ڎژ بہا ژۀجاا كڳ ڱبڳغ ڻ قساطيا ڻشفژ قیڱڀ. ڎگیژ ڱي ژڀصڻ ںڱشڀژیا

 .ڎشڻ ڱي ڱڇاسبۀ ڱشڌص ژڻش يڱبڻا بژ بہا ژۀجاا یا   طـقس ژیںـڌآ یافڀڎژ ںڱاڑ ڀا ںڱشڀژیا

 كـباڻ ڻ ژعڀباا ڻ ڳپڻ ژايشڻ ب)ڱصڻ ڀڀسہیال ڎسڻ ڍڻژ اژك،ڱڎ آڻژي جڱع ۀ،ڻڎڻپژ ڀكڱیڳ بۀ طڱژبڻ ڀڀڻضیڇا كڳیۀ كۀ ڻڱایڱ ڱي اژقژا یڻجاڻبا-12

 ژۀجاا ڻ قساطيا ڻشفژ قیڱڀ ي ڱڇاسبۀ ي ۀڻڇڻ ،كاال ڀڇڻیڳ اڑ قبڳ یا افڻصژا ژڀصڻ ڎژ بڇسا ڀسڻیۀ ي ۀڻڇڻ ،ڌڀڎاپژ پیش اںڑـڱی ،( يڑـڱژك

 ،شڻاسيژكا)  ڀڀسہیال ڌڈا بژ ڱڀژڀب يہا ہڑیڻۀ كڳیۀ ڻ( ژيعڀباا ڻ بڎڻۀ ،ثاڳث شڌص) ہا بیڱۀ ڱباڳغ ط،قساا ي ڱڇاسبۀ ي ۀڻڇڻ ،ڀڱڳیك طشژ بۀ

 ڳڻڀقاا ي ۀڻڇڻ ڻ ںڱاڑ ،قساطيا ڻشفژ/  ڀڱڳیك طشژ بۀ ژۀجاا عقڎ یطاشژ ڻ( ژہیںـڀ ڻ ڀڻڀقاالا ڻ  ڻقڳ ڻڎۀ،فڑا اژڑش بژ ڀڱاڳیا ،ڱڳكي ثیقۀڻ یابياژڑ

 ڀفہیڱ یڻجاڻبا بۀ ي،ڱشڀژ بۀ اڳڱڻا ڀڇڻیڳ یڍژڀا   ،ۀـڳیاڻ یطاژـش عایڀژ با غیژ بۀ ںڱشڀژیا قڇقڻ ڳڻڀقاا ڻ ڻقڳ ںڱكاا ي،ڱشڀژ بۀ اڳڱڻا ڱاڳكیڀ

 بۀ ڱڀعہڎ یطياشژ  ژـہ ڀڇڀ ڻ ڎۀڻڱڻ اڱقڎا ڳڈكژا قفڻ ڎژڻيڌڻ جہڀ ڀڀسہیال یافڀڎژ بۀ ڻسبڀ ڱڀا ژڌڀیاا ڻ كاڱڳ گاہيآ با ڻ سڀا ۀیڎڎگژ

 يہا ہڑیڻۀ كڳیۀ ڎبڻ ہڎاڌڻ ڑڱجا ڱڳڀ ژيسپاڻا شژكڀ ڱشڻ فڱڻصژ ڀڀسہیال یافڀڎژ اڑ قبڳ چڻاڻچۀ ضڱڻاً. باشڱ ڱي ۀشڎ ڀعییں طقساا ڌڀڎاپژڑبا

 ڻ ہا ہڑیڻۀ كسژ ڻ ڱڳڀ ژيسپاڻا شژكڀ ڀصڱیڱ بۀ اضعڀژا ڇق یڻجاڻبا ڻ ڻڱایڎ كسژ یڻجاڻبا ڌڀيڎاپژ ڱباڳغ اڑ ڎڌڻ ڀشڌیص بۀ ژا ۀشڎ ڱڻجاا

 .  ڎڱڻڱڻ ساقط  ڻ ڳبـس ڎڌڻ اڑ ژا ڱڀعڳقۀ ژاڀڌسا

  ڱڻجاا اژڎاڎقژ فطژ بیڱۀ يہا شژكڀ طژیق اڑ يڱشڀژ ہڑیڻۀ با ڻ ڱڳڀ ژيسپاڻا شژكڀ ڀڻسط ڎژڻڌڻ بڎڻۀ ڻ ثاڳث شڌص بیڱۀ ڱڻجاا-13

 .ڎبڻ ہڎاڌڻ يڱشڀژ ي ۀعہڎ بژ ڀيآ يہا ڳسا ثاڳث شڌص بیڱۀ ڱڻجاا ۀـك ڀـسا ڎیہيـب. ڎڈیژـپ  يـڱ

ڻیژگي ہا، ڱشڌصاڀ ڻ آپشں ہاي ڌڻڎژڻي ڱڻژڎ ڎژڌڻاسڀ ڇسب ڱڻژڎ بۀ ژڻیڀ ایڻجاڻب ژسیڎۀ ڻ ڱڻژڎ ڀاییڎ ڱي باشڎ ڻ ڻسبڀ بۀ ہژگڻڻۀ ڱغایژڀ -14

 اعڀژاضي ژا اڑ ڌڻڎ سڳب ڻ ساقط ڱي ڻڱایڱ. ہژگڻڻۀ قـڇاڇڀڱاڳي ڎژ ڇاڳ ڻ آیڻڎۀ ہیچگڻڻۀ اعڀژاضي ڻڎاشڀۀ ڻ 

 ژكڀـش آں، فڌال ڀثباا ژڀصڻ ڎژ ڻ ڎۀبڻ قعیڀڻا با ڱڻطبق آں ضڱائڱ ڻ پژسشڻاڱۀ ڎژ ۀشڎ ڎژج ڀجاژڱڻڎ كڳیۀ كۀ ڻڱایڱ ڱي ڀأییڎ بڎیڻڻسیڳۀ-15

 .شڀڎا ہڎاڌڻ ژا ڱقڀضي اڱقڎا ہژگڻڻۀ قـڇ ڀـڱڳ ژيپاـسڻا
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 رهشما سمیر دسناا ممحڀر فڀرخانهد

 مسال با

  ویاگه به نسبڀ سڀا وشمنداخه ،نددار را ملڀ ریسپاها شرکڀ با ریڀجا اهدهمر قصد یلذ ڀمشخصا با ضامن ه مڀقاضی آنجایی که از ،ماًاحڀرا
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 .................................................................................................................................................................................................................................................................................آدزس هحل سىًَت: 

 ...............................................................................تلفي ّوساُ:  ....................................................................هحل سىًَت:  تلفي ....................................................................تلفي هحل واز: 

 مشخصات ضامن / چک دهنذه

 

 واهالً هطابك با اهضای ضاهي دز گَاّی اهضای هحضسی باشد.تروس: اهضای ضاهي دز هحل وادز ذیل بایستی 

 :محل امضای ضامن 
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  شرکت واسپاری ملت

 )سهامی خاص(         

www.mellatleasing.com 

 های لیزینگدستورالعمل اجرائی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت 36ماده 
 

 .تاضس هی                   ًطخ سَز تسْیالت اػغائی )هصَب ضَضای پَل ٍ اػتثاض( تِ هیعاى          

 .تاضس ضیال هی   قیوت ًقسی فطٍش                                                         

 .ٍ زض قطاضزاز ًیع قیس ضسُ است تاضس ضیال هی                                                    هثلغزضیافت  هیعاى پیص         

پطزاذت کسط ضسُ ٍ الثاقی ٍجهِ تهِ هتقا هی     اًجام ضسُ اظ پیص ّای ضیال تاتت ّعیٌِ ..................................................زض صَضت اًصطاف قثل اظ تحَیل کاال هثلغ          

 .گیطز قطاضزاز اقساهات الظم اًجام هی تط عثقکِ هتقا ی اظ تحَیل کاال اهتٌاع ًوایس  گطزز ٍ زض صَضتی ػَزت هی

تاضس کِ  ضیال هی     تاضس ٍ هثلغ تسْیالت                                                  ضیال هی هثلغ اصل ٍ فطع تسْیالت                                                            

 ًیع آهسُ است. قطاضزاززض 

 تاضس. هثٌای هحاسثِ اقساط هی PMTتاتغ          

زض قثال افعایص ظهاى اًتظاض ٍ تهأذیط زض   ٍاسپاضی هلتتاضس ٍ ضطکت  هی )تأهیي کٌٌسُ( اهکاًات ضطکت ساظًسُ تط اساس / اهَال هَضز زضذَاست کاالتاضید تحَیل          

 ّیچگًَِ ذساضتی تِ هتقا ی پطزاذت ًرَاّس کطز. / اهَال هَضز زضذَاست کاالتحَیل 

گطزز ٍ ّوچٌیي زض ٍاگهصاضی اجهاضُ تهِ     گطزز ٍ یک فقطُ چک تضویي تِ هثلغ کل اقساط تؼٌَاى ٍثیقِ اذص هی تا سقف هؼیي تا اذص  اهي اػغا هیاضائِ تسْیالت          
 هاًس. صازض ضسُ ٍ سٌس تا پایاى اقساط ًعز ضطکت تاقی هی هطتطیًام  ٍ پالک ذَزضٍ تِ تِ ًام ضطکت ٍاسپاضی هلت ضطط تولیک ًیع سٌس

 ضَز. الثیغ اًجام هی صطفاً تا اذص ٍثیقِ هلکی سْلاضائِ تسْیالت تاالتط اظ سقف هؼیي          

 ظهاى ٍ ًحَُ اًتقال هالکیت اهَال تِ هطتطی زض قطاضزاز تِ تفضیل قیس ضسُ است.         

 است. ًحَُ هحاسثِ ذساضت ًاضی اظ ػسم ایفای تؼْس زیي زض قطاضزاز ضطح زازُ ضسُ         

 ّا زض قطاضزاز تِ تفضیل آهسُ است. سایط ّعیٌِ         

 www.mellatleasing.comتواس تگیطز ٍ یا تِ ًطاًی ٍب سایت ضهطکت   02104270000تَاًس تا ضواضُ تلفي  زض صَضت ضکایت ٍ اػتطاض، هتقا ی هی         

 ؼِ ًوایس ٍ یا ایٌکِ ضکایت ذَز ضا اظ عطیق فکس تِ ضطکت هٌؼکس ًوایس.جهطا

هطاتة تط اساس ههازُ شکهط ضهسُ زض    ترلف، زض صَضت  ٍضا تِ غیط ٍاگصاض ًوایس  قطاضزازتَاًس قثل اظ تسَیِ اقساط، هَ َع  ًوی /ذطیساضقطاضزاز، هستأجط 9هازُ عثق          

 .س ضس( تطذَضز ذَا9ّقطاضزاز )هازُ 

 

زاضم زض ذصَظ کلیِ هَاضز تهاال تَ هیحات کهافی ٍ ٍافهی تهِ       تا اعالع ٍ قثَل کلیِ ضطایظ اػغایی تسْیالت اػالم هی                                               ایٌجاًة

ضا اظ ذهَز   ٍ ایٌجاًة کلیِ هفاز تاال ضا قثَل زاضتِ ٍ حق ّط گًَِ زازذَاّی، اػالم زػَی ٍ هغالثِ ذساضت ٍ صسهِ ًاضی اظ ػسم اعالع اظ هَاضز فهَ   ایٌجاًة اضائِ ضسُ

 ًواین. سلة هی

 

  

 تکویل تاضید 13 /         /      

 F-SD-41 ضٌاسِ فطم 
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 شوارُ:

 تاریخ:

  

 فرم نظرسنجی از رضایت مشتریان

ٍ شوارُ تواس هستقین ، ًام اعالعات هشتزی )اختیاری(: خَاّشوٌذ است تِ هٌظَر حصَل ًتیجِ تْتز ٍ کسة ًظزات تیشتز اس شوا

 هزقَم فزهائیذ.خَد را در قسوت سیز 

 اهضاء/تاریخ            .............. ............................تلفي تواس: ................   ............................ًام خاًَادگی: ................................    ...........ًام/ ًام شزکت: 

 خذهات دریافتی:

 

 )عالی( 100)خَب(              75              (    هتَسظ) 50             )ضعیف( 25                 (تسیار  ضعیف)  0      راٌّوای اهتیاسدّی:  

 100 75 50 25 0 عَاهل ردیف

      هیشاى دقت ٍ سزعت عول شزکت در اًجام ٍظایف هحَلِ 1

      تلفٌی، هکاتثات ٍ ...( تزخَرد کارهٌذاى شزکت تا هشتزیاى) در هذاکزات حضَری، 2

      سَْلت در دستزسی شوا تِ شزکت 3

      ٍ سؤاالت شوا اس عزف ٍاحذ هزتَعِ ّا تَجِ تِ درخَاست 4

      ٍ هذت سهاى ارائِ خذهتتعذاد هزاجعات  5

      تز هیشاى داًش ٍ هْارت کارکٌاى جْت ارائِ خذهات هٌاسة 6

      کارکٌاىرعایت ادب ٍ آراستگی  7

      یافتي ٍ ارائِ تْتزیي راُ حل جْت تزآٍردُ شذى اًتظار شوا 8

      اعویٌاى در خصَص اًجام تعْذات شزکت ًسثت تِ هشتزیاى 9

      خزیذ تِ شخض دیگزیزیذ هجذد ٍ پیشٌْاد ختوایل شوا تِ  10

 ؟کسة ًوَدُ است رضایت شوا را تِ ًحَ احسيیا فزد کذام قسوت 

 ٍ هیشاى اًغثاق کلی تا اًتظارات شوا؟ شزکتت خذهات کیفی

 هْوتزیي ًقاط قَت ٍ ضعف ها کذام است ٍ اًتقادات ٍ پیشٌْادات خَد را تیاى کٌیذ؟

 WM-F-PD-010  .ندازیدابیمشتری گرامی به منظور بررسی و پاسخ به نظرات شما لطفاً پس از تکمیل فرم آن را به صندوق واقع در طبقه همکف 
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