فزم ضماره ( 1اضخاظ

حقىقي)
فرم درخواست استفاده از تسهيالت شركت بهمن ليسينگ(سهامی عام)

(اضخاظ حقىقي)

تذكز  :درصورتي كو متقاضي وضامن در اين شزكت پزونذه جاري داشتو باشنذ اين فزم قابل پذيزش نخواىذ بود.
اطالعات مزبىط به متقاضي:

َبو ٔ شًبسِ ًَبيُذگي :

َبو ششكت:

َٕع ششكت:

شًبسِ ثبت:

تبسيخ ثبت:

َٕع فعبنيت ششكت:

تبسيخ فعبنيت:

تعذاد سٓبيذاساٌ ششكت:

تعذاد كبسيُذاٌ ششكت:

تهفٍ ششكت:

كذپستي ششكت:
يشخظبت اعضبي ْيئت يذيشِ ٔيذيش عبيم:

ٔضعيت يحم ششكت :استيجبسي

شخظي سُذ  6داَگ

سبيش بب ركش يٕسد ..................................................................................................

سبصيبَي

َشبَي يحم ششكت:
َبو َٔبو خبَٕادگي ًَبيُذِ ششكت:
كذ يهي( دِ سلًي):

شًبسِ شُبسُبيّ:

فشصَذ:
كذ پستي( دِ سلًي):

تبسيخ تٕنذ:

يحم تٕنذ:

يحم طذٔس:
تهفٍ ًْشاِ:

تهفٍ يُضل:

سًت ًَبيُذِ دس ششكت:

آدسط دليك يحم سكَٕت:
سشيبيّ ثبت شذِ ششكت:

دسآيذ حبطم اص فشٔش يب ٔاگزاسي خذيبت:

سٕد خبنض ششكت:

ييضاٌ گشدش يبني ششكت:

ييضاٌ بذْي ششكت بّ ببَكٓب ٔسبيش اشخبص:

يتٕسظ يبَذِ ببَكي ششكت دسيبِ:

ييضاٌ داساييٓبي جبسي ششكت:

ييضاٌ بذْي ْبي جبسي ششكت:

 اسائّ دٔ شًبسِ تهفٍ ريم جٓت تًبسٓبي فٕسي ٔ ضشٔسي ،غيش اص شًبسِ تهفُٓبي يشبٕط بّ يتمبضي ٔ ضبيٍ انضايي است:
وام و وام خاوىادگي

تلفه

1
2
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مذ

وسبت با متقاضي

فزم ضماره ( 1اضخاظ

حقىقي)

اطالعات مزبىط به ضامه حقىقي:
َبو ششكت:

َٕع ششكت:

شًبسِ ثبت:

تبسيخ ثبت:

َٕع فعبنيت ششكت:

تبسيخ فعبنيت:

تعذاد سٓبيذاساٌ ششكت:

تعذاد كبسيُذاٌ ششكت:

كذپستي ششكت:
يشخظبت اعضبي ْيئت يذيشِ ٔيذيش عبيم:

تهفٍ ششكت:

ٔضعيت يحم ششكت  :استيجبسي

شخظي سُذ  6داَگ

سبصيبَي

سايگبٌ

سبيش بب ركش يٕسد ....................................................................................

سشيبيّ ثبت شذِ ششكت:

دسآيذ حبطم اص فشٔش يب ٔاگزاسي: :خذيبت:

سٕد خبنض ششكت:

ييضاٌ گشدش يبني ششكت:

ييضاٌ بذْي ششكت بّ ببَكٓب ٔسبيش اشخبص:

يتٕسظ يبَذِ ببَكي ششكت دسيبِ:

ييضاٌ داساييٓبي جبسي ششكت:

ييضاٌ بذْي ْبي جبسي ششكت:

اطالعات مزبىط به ضامه حقيقي:
َبو:

َبو خبَٕادگي:

َبو پذس:

كذ يهي:

شًبسِ شُبسُبيّ:

تبسيخ تٕنذ:

يحم تٕنذ:

يحم طذٔس:

تحظيالت:

ٔضعيت تأْم:

افشاد تحت تكفم:

َسبت بب يتمبضي:

شغم فعهي(ركش عُٕاٌ دليك):

تهفٍ يحم كبس:

عُٕاٌ سبصيبٌ يحم كبس:

َشبَي يحم كبس:
دس طٕست بشخٕسداسي اص شغم آصاد ٔضعيت يحم كسب بّ چّ طٕست است؟ استيجبسي

شخظي سُذ  6داَگ

َشبَي يُضل:

سبيش بب ركش يٕسد .......................................

كذ پستي دِ سلًي:
كذشٓش:

تهفٍ يُضل :
ٔضعيت يحم سكَٕت :استيجبسي

تهفٍ ًْشاِ:

شخظي سُذ  6داَگ

ييضاٌ دسآيذ يبْبَّ:

سبصيبَي

شًبسِ بيًّ
سايگبٌ

(تأييٍ اجتًبعي يب سبيش بيًّْب):

سبيش بب ركش يٕسد ....................................................................................
داساييٓبي غيش يُمٕل

ييضاٌ السبط ٔ اجبسِ پشداختي يبْبَّ

 ............................سيبل ٔ اص يحم  ............................. .................................سيبل بببت ....................................

 ................................بّ اسصش تمشيبي................................

متىسط گزدش حساب جاري در سه ماهه اخيز .............................................................. :سيبل

تسهيالت درخىاستي متقاضي:
وىع خىدرو

ميشان تسهيالت درخىاستي

ميشان پيص پزداخت وقذي

مذت باس پزداخت

 .....................................سيبل

 .......................................سيبل

 ...........يبّْ
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ايُجبَببٌ  -1يتمبضي -2......................................... :ضبيٍ حمٕلي -3........................................ :ضبيٍ حميمي........................................ :طحت يٕاسد يُذسج دس فشو
دسخٕاست استفبدِ اص تسٓيالت ششكت بًٍٓ نيضيُگ سا تأييذ ًَٕدِ ٔ تىاوايي ارائه مذارك مثبته در خصىظ اطالعات ارائه ضذه مزبىط به ميشان
درآمذ و دارائيها و بذهيها و ويش مذارك مىرد وياس بز اساص فهزست ارائه ضذه اس سىي واحذ پذيزش سا داسو .دس طٕست دسج اطالعات خالف
واقع ،ششكت بًٍٓ نيضيُگ يجبص خٕاْذ بٕد دس ْش يشحهّ َسبت بّ تٕلف اسائّ خذيبت بّ يتمبضي الذاو ًَبيذ.
بذيٓي است ششكت بًٍٓ نيضيُگ دس رد يا قبىه تقاضاي مطتزيان جهت استفاده اس تسهيالت اعتباري اجاره به ضزط تمليل مختار بىده ٔ تأييذ
فشو فٕق ْيچگَّٕ تعٓذي جٓت پزيشش يتمبضي ٔ تحٕيم خٕدسٔ بشاي ششكت ايجبد ًَي كُذ.
ايضبء يتمبضي

تبسيخ :

ايضبء ضبيٍ/ضبيُيٍ

بش اسبط بشسسي بعًم آيذِ:
كذتفظيم ...................

كشدِ
 -1يتمبضي آلبي/خبَى/ششكت ....................... .......................... :لبالً بّ عُٕاٌ يتمبضي اص تسٓيالت ششكت استفبدِ
َكشدِ
 -2يتمبضي آلبي/خبَى /ششكت ................................................. :لبالً بّ عُٕاٌ ضبيٍ ،ضمًبَت آلبي/خبَى /شمشكت ................................................. :بمب كمذ تفظميم
واحذ پذيزش

 ....................................سا

ًَٕدِ
ًَُٕدِ

است.

است.

 -3ضبيٍ آلبي/خبَى/ششكت ................................................. :لبالً بّ عُٕاٌ يتمبضي يب ضبيٍ ثبت َبو ًَُٕدِ است.
َبو ٔ َبو خبَٕادگي فشد تحٕيم گيشَذِ فشو دس ٔاحذ پزيشش
يٓش ٔ ايضبء ٔ تبسيخ

واحذ خشاوهداري

ٔضعيت بذْي آلبي/خبَى  ...............................بّ ششكت بظٕست ريم يي ببشذ:
يبَذِ چك ٔاخٕاستي:
يبهغ السبط ببلي يبَذِ:

تبسيخ آخشيٍ لسظ:

َبو ٔ َبو خبَٕادگي فشد تبييذ كُُذِ فشو دس ٔاحذ خضاَّ داسي
يٓش ٔ ايضبء ٔ تبسيخ

تىضيحات:



پزيشش فشو يششٔط بّ تنميو تمامي مىارد خٕاستّ شذِ ييببشذٔ .نزا بّ فشيٓبي َبلض تشتيب اثش دادِ َخٕاْذشذ.
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