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     تامین نیاز اساسى     وام قرض الحسنه به مبلغ .............................................................. ریال با بازپرداخت به مدت ............ ماه را دارم.
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شرایط و مقررات تسهیالت عمومى ویژه اشخاص حقیقى

88
/3-

60
1: 

اره
شم

نه 
مو

ن
لى

داخ
م: 

 فر
دى

ه بن
طبق

محل 

الصاق تمبر

شرایط و مقررات درخواست تسهیالت:مشخصات آورنده چکمشخصات آورنده چکمشخصات آورنده چک

1- اینجانــب بــا اطــالع کامــل ازضوابــط و مقــررات بانــک مرکــزى ج.ا.ا، بــه بانــک حــق و اختیــار مــى دهــم هزینــه هــاى مرتبــط بــا تشــکیل پرونــده 
تســهیالتى از حساب/حســابهاى موجــود نــزد خــود برداشــت نمایــد و مبلــغ مذکــور غیرقابــل برگشــت بــوده و اینجانــب حــق هرگونــه ایــراد و اعتراضــى را از 

خود سلب و ساقط مینمایم.
2- اینجانــب بــا امضــاى فــرم حاضــر، اقــرار مینمایــم کــه در حــال حاضــر فاقــد هرگونــه ســابقه محکومیــت قطعــى و یــا پرونــده در حــال رســیدگى در 
مراجــع ذیصــالح در خصــوص ورشکســتگى هــاى موضــوع قانــون تجــارت اعــم از ورشکســتگى عــادى، بــه تقصیــر و غیــره بــوده و تمــام تــالش و مســاعى 
خــود را مبنــى بــر جلوگیــرى از وقــوع و اعــالم ورشکســتگى در آینــده معطــوف مینمایــم و در صــورت حــدوث ورشکســتگى در زمــان بررســى درخواســت 
تســهیالت،مراتب را بــه بانــک اعــالم مــى نمایــم و مســئولیت جبــران هرگونــه خســارت و ضــرر و زیــان وارده بــه بانــک در ایــن خصــوص بــر عهــده 

اینجانب میباشد.
3- اینجانــب، ضمــن عقــد خــارج الزم بــه بانــک اختیــار و وکالــت مــى دهــم کــه کلیــه مفــاد قــرارداد هــاى تســهیالتى از قبیــل نــرخ ســود، وجــه التــزام 

تاخیر تادیه دین و موعد اقساط را مطابق مقررات جارى تکمیل و یا اصالح و نسبت به تکمیل اسناد تجارى اقدام نماید.
4- اینجانــب ضمــن تأییــد مندرجــات فــوق، اعــالم مینمایــم کــه کلیــه اطالعــات و اســناد ارائــه شــده واقعــى، کامــل و صحیــح مــى باشــد و اطــالع دارم 

که ممکن است از آن، جهت تعیین اهلیت اعتبارى و اعتبارسنجى اینجانب استفاده شود؛ به همین منظور به بانک اجازه میدهم تا:
اطالعــات اینجانــب را کــه قبــًال توســط ســامانه اعتبارســنجى شــرکت مشــاوره و رتبــه بنــدى ایــران از منابــع مجــاز گــردآورى شــده بــه صــورت 

مستمر از سامانه مذکور درخواست و دریافت نموده و از آن، جهت اعتبارسنجى استفاده کند.
اطالعــات اینجانــب را بصــورت مســتمر بــه شــرکت اعتبارســنجى ارســال نمایــد، تــا از ایــن طریــق زمینــه الزم جهــت اعطــاى تســهیالت را فراهــم 

نموده و از کامل بودن اطالعات اطمینان حاصل نماید و جامعیت سیستم اعطاى تسهیالت را حفظ کند.
اجــازه توزیــع و پــردازش اطالعــات خــود را بــه  ســامانه اعتبارســنجى شــرکت مشــاوره رتبــه بنــدى اعتبــارى ایــران داده و حــق هرگونــه دادخواهــى، 
اعــالم دعــوى و مطالبــه خســارت و صدمــه ناشــى از اســتفاده و پــردازش اطالعــات ســامانه اعتبارســنجى شــرکت بــه اســتفاده کننــدگان مجاز از ســوى 

بانک مرکزى ج.ا.ا را از خود سلب و ساقط مینمایم.
چنانچــه خــالف اظهــارات فــوق بــراى بانــک محــرز شــود، از اعطــاى تســهیالت در هــر مرحلــه جلوگیــرى نمــوده و در صورتــى کــه تســهیالت 

پرداخت شده باشد، تعهدات اینجانب تبدیل به دین حال گردد.
مقــرر اســت اینجانــب در صــورت تصویــب و تاییــد نهایــى از منابــع داخلــى بانک/ســایر برخــوردار گــردم ، ضمــن اطــالع کامــل از شــرایط اعطاى تســهیالت 
و بــا امضــاى فــرم حاضــر اعــالم مــى نمایــم کــه هیــچ امــر مجهــول و مبهمى بــراى اینجانــب وجــود نداشــته و تشــکیل پرونــده اعتبــارى و پرداخــت هزینه 
هــا بــه منزلــه تعهــد بانــک جهــت پرداخــت تســهیالت نمــى باشــد و آگاه مــى باشــم کــه پذیــرش پرونــده در بانــک صرفــا جهــت تســریع در فراینــد و بنــا 
بــه درخواســت مطروحــه از طــرف اینجانــب مــى باشــد.ضمنا اینجانــب تعهــد مــى نمایــم کــه نســبت بــه پرداخــت هزینــه هــاى مترتبــه اقــدام نمایــم و حــق 
ایــراد و اعتــراض در خصــوص تغییــر شــرایط و ضوابــط پرداخــت تســهیالت/ عــدم تخصیــص منابــع الزم و همچنیــن صــرف زمــان و هزینــه هایــى کــه در 

این راستا صورت مى پذیرد را از خود سلب و ساقط مى نمایم.

امضاى متقاضى


