برگ درخواست تسهیالت
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان و بازنشستگان سازمان امور مالیاتی کشور

وام گیرنده
نوع تسهیالت درخواستی :

اینجانببب

قرض الحسنه تعاون(ضروری)

 .... ....................... :دارنببب کببب ببببم رببب

 ......................................ر
و آئین نا

خودرو

ازدواج

فوت

ببب ار …………………...............صبببادر ا ................. .کار نببب ا را.نه بببر ادار :

ار پرسنبم فیش حقوقم  ........................رقاضم دریافت وام تعاون ر

ببغ  .........................................ریال ررارر قررات

رروط م را م و ر آن رکت وکالت رالعزل را حق توکیل ر غیر م دهم ک اق اط رروط را تا اسبرهالک کا بل رب هم ا .حقبو

اهان و سایر دریافریها و طالبات اینجان

زایبا

رردا ت ن ای و چنانچ وقف ا در را.پرداخت اق اط وام حاصل ود ررارر مقررات مندرج در آئیی نامیه

ن بت ر اسررداد وجو اق ام ن ای .
شماره حساب سیبا (بانک ملی) :
تبفن ت اس ثارت  ..................................ه را ..............................

محل امضاء

ر ینوسیب ا رغال ر کار و صحت ا ضاء خانم ا آقا  ...............................کار ن این ادار کل را تایی م ن ای .
رئیس اداره امور عمومی – مهر و امضاء

ر ینوسیب رعه م گردد اق اط ت هیالت دریافرم را ررارر قررات رروط ا .خبال

دریبافرم اهانب خبانم ا آقبا  .......................................ک بر و رب

ار ح اب  0221472214008ر نام رکت تعاونم اعربارکارکنان و را.نه رگان سا .ان ا ور الیاتم کهور واریز ن ای .
ذیحساب و مدیرکل امور مالی -مهر و امضاء
ضامن(بازنشستگان محترم نیاز به تکمیل این قسمت ندارند)

اینجان

 .................................دارن کب ببم رب

ب ار …………………......صبادر ا ................ .کار نب ادار  ....................رب

ب ار پرسبنبم

 ......................عضو رکت تعاونم اعربار کارکنان و را.نه رگان سبا .ان ا بور الیباتم کهبور ربا آگباهم ا .قبررات و آئبین نا ب پرداخبت وام برکت
ض انت وام خانم ا آقا  ................................را ن ود و رعه م وم  ،چنانچ وام گیرن فو ا لذکر ر هر عبت و دلیبم ن بت ر را.پرداخت اق اط وام
خود اق ام نن ای  ،ر ون هیچ گون عذر اق اط وام تعه
دارد اق اط رروط را ا .خال

را تا اسرهالک کا ل ر هم پرداخت ن ایم و در پرداخت اق اط  ،آن رکت وکالت رالعزل

دریافرم اهان و سایر دریافریها اینجان

تا خات ر هم ک ر و ر ح اب وام خانم ا آقا  .........................نظور ن ای .

تبفن ت اس ثارت  ..................... :ه را ............................................... :

محل امضاء

ر ینوسیب ا رغال ر کار و صحت ا ضاء خانم ا آقا ................................کار ن این ادار را تایی م ن ای .
رئیس اداره امور عمومی – امضاء و مهر

ر ینوسیب رعه م گردد در صورت درخواست رکت تعاونم اعربار کارکنان و را.نه رگان سا .ان ا ور الیاتم کهور اق اط ت هیالت ضب انت ب را
ررارر قررات ا .خال

دریافرم اهان خانم ا آقا  ...........................................ک ر و ر ح اب رکت ذکور واریز ن ای .
ذیحساب و مدیرکل امور مالی -مهر و امضاء

این بخش توسط شرکت تعاونی اعتبار تکمیل میگردد
نام و نام خانوادگی بررسی کننده







نام و نام خانوادگی تائید کننده

ماده  - 5تاخیر در پرداخت هریک از اقساط بیش از  10روز و تخلف وام گیرنده از شرائط قرارداد موجب حال شدن دی می گردد و شرکت حق دارد کلیه بدهی وام گیرنده را بابت ای وام یکجا مطالبه و وصول نماید .
ماده  -6وام گیرنده مفاد تعهد نامه تنظیمی به نفع شرکت راکه جزء الینفک ای قرارداد است  ،قبول و امضاء نمودند  .بنابرای شرکت حق و اختیارداردکه مطالبات خود بابت وام موضوع ای قرارداد از موجودی حسابها و سپرده متعلق به وام گیرنده و ضام
نزدخود برداشت و پایاپای نماید  ،برداشت مبالغ مندرج درای قرارداد از حسابهای وام گیرنده مانع اقدامات قانون شرکت برای وصول بقیه مطالبات خود باستناد ای قرارداد نخواهد شد
ماده  - 7اظهارات و تشخیص شرکت نسبت به میزان مطالبات شرکت و بدهی ناشی از وام اعطائی موضوع ای قرارداد و تعهدات وام گیرنده و همچنی نسب ت به تخلف آن معتبر بوده و مورد قبول وام گیرنده است و کلیه هزینه های وصول طلب شرکت به عهده
وام گیرنده خواهد بود .
ماده  - 8بیمه عمر  :وام گیرنده می بایستی برابر ضوابط مصوب مجمع عمومی شرکت تعاونی اعتبار به شرکت اجازه عقد قرارداد بیمه (تامی آتیه) بد هد ( .مبلغ مربوطه را جهت تضمی بازپرداخت پس از فوت و از کارافتادگی دائمی توسط طرف قرارداد ،
پرداخت نماید ).
ماده  - 9وام گیرنده  :با امضاء ای قرارداد اقرار می نماید که نسبت به مفاد و مندرجات آن وقوف کامل داشته و با علم و اطالع از کمیت و کیفی ت معامله و تعهدات موضوع ای قرارداد ضم تفاهم و تراضی باشرکت به انعقاد و امضاء اقدام نموده و در صورت
عدم پرداخ ت کلیه بدهی وام گیرنده شرکت می تواند وثیقه مربوطه را برابر مقررات و ضوابط قانونی از طریق مراجع قضائی اقدام و وجوه حاصله از سف ته های مورد وثیقه را بابت بدهی وام گیرنده منظور نماید .
ماده  - 10در صورتیکه به علل اخراج  ،استعفاء  ،بازخرید یا انفصال دائم از خدمت دولتی رابطه استخدامی وام گیرنده با سازمان امور مالیاتی کشور قطع شود  ،از تاریخ قطع ارتباط مانده بدهی مستهلک نشده به دی حال تبدیل و وام گیرنده ملزم به پرداخت
کلیه بدهی خود از اصل و کارمزد مربوط به طور یکجا می باشد  .موارد انتقال  ،وظیفه و بازنشستگی (بجز م واردی که بازنشستگی در اجرای مقررات قانونی مربوطه به عنوان مجازات صورت می گیرد) از شمول مقررات درای بند مستثنی می باشد .





مدارک الزم:تصویر حکم کارگزینی وآخرین فیش حقوقی متقاضی و ضامن به همراه معرفی نامه ازاداره.

هریک ازاعضاء فقط می توانند ضام ن پنج متقاضی شوند.
جهت تایید ضامن و ارسال فکس باشماره تلفن های  33967801 -33967326- 39903597 - 39903579تماس حاصل فرمایید.
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