شماره قرارداد:

فرم پرسشنامه درخواست تسهیالت اعتباری اشخاص حقیقی

تاریخ تهیه:

متقاضی گرامی
با سالم و تشکر از انتخاب شما ،لطف ًا پرسشنامه را با خط خوانا تکمیل نموده و به سؤ االت به طور کامل پاسخ داده شود ،مدارک مورد نیاز را ضمیمه و ارائه نمائید .در غیر این
صورت پذیرش تقاضا میسر نخواهد بود .ارائه تسهیالت منوط به واجد شرایط بودن متقاضی (شرکت/سازمان /مؤسسه و  )...و امضای قرارداد پس از طی مراحل پیش بینی شده
است .تکمیل و ارائه پرسشنامه هیچگونه تعهدی متوجه شرکت نمی کند .با توجه به وضعیت مالی متقاضی ،مدت بازپرداخت اقساط و میزان تسهیالت متفاوت خواهد بود .فرم
های ثبت نام به رایگان در اختیار متقاضی قرار می گیرد و در مرحله پذیرش اخذ هرگونه وجهی از متقاضی جهت تشکیل پرونده غیر موجه است.

مشخصات متقاضی
نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

تاریخ تولد:

شماره شناسنامه:

محل صدور:

کد ملی:

میزان تحصیالت:

وضعیت تأهل:

تلفن همراه:

شغل فعلی:

محل اشتغال:

میزان سابقه کار:

شماره دفترچه بیمه:

وضعیت استخدامی:

میزان درآمد ماهیانه:

تلفن محل سکونت:

وضعیت مالکیت :استیجاری

سایر

شخصی

آدرس محل سکونت:
تلفن محل کار:

13 / /

کدپستی محل سکونت:
شماره واتس آپ:

کد پستی محل کار:

نام و نسبت:

شماره همراه یکی از بستگان یا دوستان نزدیک:

آدرس محل کار:

مشخصات ضامن اول
نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

تاریخ تولد:

شماره شناسنامه:

محل صدور:

کد ملی:

میزان تحصیالت:

وضعیت تأهل:

تلفن همراه:

شغل فعلی:

محل اشتغال:

وضعیت استخدامی:

میزان درآمد ماهیانه:

میزان سابقه کار:

شماره دفترچه بیمه:

تلفن محل سکونت:

وضعیت مالکیت :استیجاری

سایر

شخصی

13

/ /

کدپستی محل سکونت:

آدرس محل سکونت:
کد پستی محل کار:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:

مشخصات ضامن دوم
نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

تاریخ تولد:

شماره شناسنامه:

محل صدور:

کد ملی:

میزان تحصیالت:

وضعیت تأهل:

تلفن همراه:

شغل فعلی:

محل اشتغال:

میزان سابقه کار:

شماره دفترچه بیمه:

وضعیت استخدامی:

میزان درآمد ماهیانه:

تلفن محل سکونت:

وضعیت مالکیت :استیجاری

شخصی

سایر

13 / /

کدپستی محل سکونت:

آدرس محل سکونت:
کد پستی محل کار:

تلفن محل کار:
آدرس محل کار:

بدینوسیله صحت اطالعات مندرج در این صفحه را گواهی و تعهد می نماییم ،چنانچه خالف اطالعات درج شده اثبات گردد ،هرگونه خسارت وارده از این حیث به شرکت لیزینگ
گردشگری و اشخاص ثالث را جبران نماییم.
متقاضی

ضامن اول

ضامن دوم

امضاء/اثر انگشت/مهر/تاریخ

امضاء/اثر انگشت/مهر/تاریخ

امضاء/اثر انگشت/مهر/تاریخ

صفحه  1از 2

شماره قرارداد:

فرم پرسشنامه درخواست تسهیالت اعتباری اشخاص حقیقی

تاریخ تهیه:

مشخصات کاالی مورد درخواست متقاضی
خودرو
کاال و تجهیزات
امالک و مستغالت

نوع خودرو:

مدل و کارکرد:

رنگ خودرو:

تعداد درخواستی:

ارزش خودرو:

مبلغ تسهیالت:

مدت بازپرداخت (ماه):

فواصل پرداخت (ماه):

نوع کاال/تجهیزات:

ارزش کاال /تجهیزات:

مبلغ تسهیالت:

مدت بازپرداخت (ماه):

فواصل پرداخت (ماه):

نوع و سن بنا:

مساحت ملک (عرصه و عیان:

شماره پروانه ملک:

شماره پایان کار:

ارزش ملک:

مبلغ تسهیالت:

مدت بازپرداخت (ماه):

فواصل پرداخت (ماه):

آدرس ملک:

مشخصات وثیقه یا تضمین ارائه شده:
اینجانبان (متقاضی  ......................................به شماره ملی ( ،)......................................ضامن اول  ...........................................به شماره ملی ( ،)......................................ضامن دوم
 ...........................................به شماره ملی  )......................................ضمن آگاهی از کلیه شرایط و نحوه اعطای تسهیالت،بدین وسیله اقرار و اعتراف می نمایم که کلیه مراتب مندرج
در این پرسشنامه منطبق با واقعیت بوده و عین حقیقت است ،و در صورتیکه خالف تمام یا قسمتی از پاسخ های مزبور مشخص گردد ،شرکت لیزینگ گردشگری حق دارد در
هر زمان هر نوع تصمیم مقتضی در مورد تقلیل یا لغو اعتبار و دین حال نمودن تسهیالت و  ،...اتخاذ و زیان مربوطه را حتی پس از اعطای تسهیالت به تشخیص خود مطالبه
نماید و در هر حال تصمیم در مورد ابقا ،تجدید و یا لغو اعتبار ،تحت اختیار شرکت لیزینگ گردشگری خواهد بود و حق هرگونه اعتراض را از خود صلب و ساقط می نمایم .به
همین منظور به شرکت لیزینگ گردشگری اجازه می دهیم تا:


اطالعات اینجانبان را به صورت مستمر از شرکت ها و سامانه های اعتبارسنجی دریافت نموده و از آن جهت اعتبارسنجی و به روزرسانی اطالعات اعتباری اینجانبان
استفاده کند.



اجازه توزیع و پردازش اطالعات خود را به تمامی اعضای شرکت ها و سامانه های اعتبارسنجی داده و حق هرگونه دادخواهی ،اعالم دعوی و مطالبه خسارت و
صدمه ناشی از استفاده و پردازش اطالعات سامانه اعتبارسنجی شرکت به استفاده کنندگان مجاز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را از خود سلب می
نماییم.



پیام های اطالع رسانی را د رخصوص تسهیالت درخواستی از بدو انعقاد قرارداد تا تسویه حساب نهایی ارسال نماید.

متقاضی

ضامن اول

ضامن دوم

امضاء/اثر انگشت/مهر/تاریخ

امضاء/اثر انگشت/مهر/تاریخ

امضاء/اثر انگشت/مهر/تاریخ

توجه:


ارائه اصل مدارک فوق هنگام پذیرش و انعقاد قرارداد و حضور متقاضی و ضامن/ضامنین در زمان انعقاد قرارداد ضروری است( .وکالت پذیرفته نمی شود)



مدارک دریافتی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد



در صورتی که در زمان ارزیابی وضعیت اعتباری متقاضی نیاز به مدارک و مستندات دیگری باشد ،متقاضی متعهد به ارائه مدارک مزبور می باشد.

بدینوسیله گواهی می شود که متقاضی و ضامن ا ین فرم را در حضور اینجانب امضاء نموده و صحّت امضاء و مدارک هویتی متقاضی و ضامن تطبیق داده شده است.
نام و امضاء کارشناس پذیرش
نام و امضاء تائید کننده

نام و امضاء تهیه کننده

صفحه  2از 2

