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نام و نام خانوادگى

خالص درآمد ماهیانه                       ریال

شماره مشترىشماره ملى

وضعیت استخدام:       رسمى       قراردادى وضعیت اشتغال ضامن       دولتى      خصوصى      داراى فعالیت مستقل    

قى
قو

نام شرکتح

سرمایه ثبتى شرکت                                                            ریال 

شماره مشترىشناسه ملىشماره ثبت

میزان دارایى شرکت                                                    ریال نوع فعالیت         خدماتى بازرگانى      تولیدى

تلفن همراه

آدرس محل سکونت

نشانى محل فعالیت شرکت

تلفن منزل

کد پستى

کد پستى

تلفن محل فعالیت

مشخصات اعضاى هیات مدیره(اشخاص حقوقى)

آدرس محل سکونت و تلفنتاریخ انقضاء تصدىشماره مشترىسمتنام و نام خانوادگى

شرح دارایى هاى ضامن (منقول و غیر منقول)

عنوان دارایى ردیف

1

2

3

4

توضیحاتارزش تقریبى/ ریالشماره شناسایى/ مالکیتکاربرى/فعالیت

اینجانب/ این شرکت .......................................................................................................... اعالم مى دارم که کلیه اطالعات ارائه شده  فوق الذکر واقعى، کامل و صحیح مى باشد و 
اطالع دارم که ممکن است از آن،  جهت تعیین اهلیت اعتبارى و اعتبار سنجى اینجانب/ این شرکت استفاده شود به همین منظور به بانک توسعه تعاون اجازه مى دهم:

1- اطالعات اینجانب/ این شرکت را که قبال توسط سامانه اعتبار سنجى شرکت مشاوره و رتبه بندى ایران از منابع مجاز گرداورى شده است به صورت مستمر از سامانه مذکور 
درخواست و دریافت نموده و از آن، جهت اعتبارسنجى استفاده کند.

2- اطالعات اینجانب/ این شرکت را به صورت مستمر به شرکت اعتبار سنجى ارسال نماید تا از این طریق زمینه الزم جهت اعطاى تسهیالت را فراهم نموده و از کامل بودن 
اطالعات اطمینان حاصل نماید و جامعیت سیستم اعطاى تسهیالت را حفظ کند.

3- همچنین اجازه توزیع و پردازش اطالعات خود را به تمامى سامانه اعتبار سنجى شرکت مشاوره رتبه بندى اعتبارى ایران داده و حق هر گونه دادخواهى، اعالم دعوى و مطالب 
خسارت و صدمه ناشى از استفاده و پردازش اطالعات سامانه اعتبار سنجى شرکت به استفاده کنندگان مجاز از سوى بانک مرکزى ج.ا.ا را از خود سلب و اسقاط مى نمایم.

4- اعالم و اقرار مى نمایم حق تغییر شکل، نوع و عنوان شرکت را بدون رضایت کتبى بانک نداشته و تغییر اعضاء مالکین و یا سهامداران و یا تغییر عنوان شکل و فرم شرکت 
تاثیرى در تعهدات شخص حقوقى به عنوان ضامن نمى نماید.

5- ضمن عقد خارج الزم به بانک اختیار وکالت مى دهم که کلیه مفاد قراردادهاى تسهیالتى از قبیل نرخ سود، وجه التزام تاخیر تادیه دین و موعد اقساط را مطابق مقررات جارى 
تکمیل و یا اصالح و نسبت به تکمیل اسناد تجارى اقدام نماید.

امضاء و مهر ضامن
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فرم اطالعات اعتبارى و برآورد اعتبار ضامن تسهیالت/ تعهدات
این قسمت توسط شعبه تکمیل شود

عنوان ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8

شهرت معامالتى و خوش نامى ضامن در پرداخت تعهدات

ثبات درآمد ضامن متناسب با مدت زمان بازپرداخت تسهیالت

تناسب درآمد ضامن با حجم تعهدات مورد ضمانت

وضعیت دارایى هاى مازاد برمستثنیات دین

وضعیت تبادالت مالى ضامن با بانک توسعه تعاون (حساب جارى حقوق و دستمزد ، گردش منابع حاصل از فعالیت اقتصادى، ....)

وضعیت ایفاى تعهدات تسهیالتى ضامن نزد بانک توسعه تعاون (در صورت دریافت تسهیالت)

وضعیت ضامن در خصوص چک برگشتى، سفته واخواستى

بررسى عدم اعالم وضعیت منفى در گزارش هاى سامانه اعتبار سنجى(بابت ضمانت بیش از یکصد میلیون ریال)

خوب متوسط ضعیف

این قسمت توسط شعبه تکمیل شود

تصویر برابر با اصل شـده:         اسـناد مالکیت       وکالت نامه      اساسـنامه     کارت بازرگانى      آگهى تاسـیس      آخرین آگهى تغییرات       آخرین فیش حقوقى 
     پروانه کسب      مجوز فعالیت و همچنین اصل برگ استعالم برخط هویتى مشترى از سازمان ثبت احوال کشور.

اینجانــب ............................................................... بــه شــماره پرســنلى .............................. در تاریــخ        /        /          پــس از بررســى مســتندات فــوق و احــراز مشــخصات 
هویتــى ضامــن بــا مــدارك ارائــه شــده و اخــذ اســتعالم هــاى مــورد نیــاز از ســامانه هــا و ســایر منابــع اطالعاتــى و تاییــد صحــت آن، مســئولیت صحــت مندرجــات فــوق 

را مى پذیرم.                                                                                                                                                                      

امضاء و مهر مسئول اعتبارى شعبه                                 

این قسمت توسط مسئول اعتبارى شعبه تکمیل شود

میــزان اعتبــار ضامــن ........................................................ بــا عنایــت بــه مــوارد فــوق و ضوابــط و مقــررات جــارى بانــک مبلــغ ............................................................ ریــال 
برآورد مى گردد.

حسن شهرت و اهلیت ضامن جهت ضمانت تسهیالت مورد تایید مى باشد      نمى باشد
 توضیحات: ......................................................................................................................................................................................................

تاریخ:      /       /

تاریخ:      /       /

امضاء و مهر مسئول اعتبارى شعبه

این قسمت توسط مسئول شعبه تکمیل شود

مفاد گزارش فوق مورد تایید مى باشد     نمى باشد     
 توضیحات: ............................................................................................................................................................................................................................................................................

امضاء و مهر مسئول شعبه                                                                        


