فرم درخواست استفاده از تسهيالت شركت ليزينگ شهر

SD-01

مديريت محترم شركت ليزينگ شهر
احتراماً اينجانب با مشخصات ذيل درخواست استفاده از تسهيالت ليزينگ را دارم .
 -1نام :

 -2نام خانوادگي :
 -5نام پدر :
متاهل

 -7وضعيت تاهل  :مجرد
 -11تاريخ تولد: :

 -8محل تولد:

 -6شماره شناسنامه :
 -9محل صدور :

 -11تاريخ صدور شناسنامه:
 -13منطقه شهرداري :

 -12كد پستي محل سكونت :
 -14نشاني محل سكونت :
 -15تلفن ثابت :
 -18كد شهر محل كار:

-16كد شهر :

 -17تلفن محل كار :

 -19شغل :

 -21نشاني محل كار:

نحوه آشنايي با شركت

اطالعات تسهيالت

متقاضي دريافت تسهيالت ليزينگ اقساطي به مبلغ
به رنگ  -1اولويت اول

جهت خريد
با در نظر گرفتن مدت دوره

 -2اولويت دوم

ماهه مي باشم.

نحوه آشنايي با شركت :
آگهي روزنامه و جرايد
از طريق پيامك

اينترنت و ايميل
از طريق دوستان و آشنايان

اطالع رساني سازمان محل خدمت
ساير

............................

بدينوسيله اقرار مي نمايم كه كليه توضيحات مربوط به تكميل پرونده و جمع آوري مدارك و نحوه محاسبات و شرايط عقد فروش اقساطي

تعهد

جهت كسب اطالع از نحوه تكميل فرم به توضيحات ارائه شده در پشت صفحه توجه فرمائيد .

متقاضي حقيقي

 -4كدملي:

 -3شماره تلفن همراه :

به اينجانب اطالع داده شده است و اينجانب با آگاهي كامل و اختيار تام نسبت به دريافت تسهيالت جهت خريد محصوالت شركت ليزينگ
شهر اقدام نموده و تحت هر شرايطي متعهد به باز پرداخت اقساط تعيين شده خواهم بود.

تاريخ

امضاء و اثر انگشت متقاضي

متقاضي محترم :
ضمن تشكر از اعالم عالقمندي خريد اقساطي يا اجاره به شرط تمليك محصوالت و كاالهاي قابل عرضه شركت ليزينگ شهر  ،به منظور رفاه حال متقاضيان و تسريع در تكميل مدارك
خواسته شده خواهشمند است قبل از تكميل فرم به موارد ذيل توجه فرمائيد :

نحوه تكميل فرم درخواست استفاده از تسهيالت شركت ليزينگ شهر
جهت تكميل فرم به نكات زير توجه فرماييد.
اين بسته جهت متقاضي حقيقي ( اشخاص ) تهيه و تدوين گرديده چنانچه نماينده شركت يا موسسات دولتي و يا خصوصي مي باشيد بسته اشخاص حقوقي ( شركت ها و سازمان ها) را از
كارشناسان فروش شركت ليزينگ شهر تهيه و تكميل نمائيد .
لطفا تمامي موارد درخواستي از رديف يك تا  21را خوانا و با خودكار آبي تكميل فرمائيد .


در رديف  1و  2چنانچه نام خانوادگي داراي پسوند  /پيشوند و يا ادامه مي باشد تمامي موارد نام و نام خانوادگي را منطبق با شناسنامه درج فرماييد  .بديهي است تكميل موارد 5
و  6و  8نيز منطبق با شناسنامه تكميل مي گردد.



در رديف  4كد ملي خود را از سمت چپ به راست بنويسيد.



در رديف  11تاريخ تولد را به صورت روز  /ماه  /سال در كادر تعيين شده بنويسيد.



در رديف  11تاريخ صدور شناسنامه را بر اساس تاريخ قيد شده در شناسنامه درج فرمائيد.



در رديف  12نوشتن كد پستي محل سكونت الزامي است به منظور درج كد پستي صحيح مي توانيد كدپستي خود را از فيش تلفن محل اقامت ،استخراج و در محل مورد نظر از
چپ به راست بنويسيد.



لطفا در رديف  ،13منطقه شهرداري محل اقامت خود را درج فرماييد .شهرها و مناطقي كه داراي منطقه بندي شهرداري نيستند نياز به تكميل آن ندارند.



نوشتن كد شهر محل اقامت و محل كار در رديف هاي  14و  16الزامي است .

