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فرم اعتبارسنجي حساب جاري متقاضي  /ضامن يا ضامنين
بانك

شعبه محترم
احتراماً نظر به اينكه اينجانب

متقاضي دريافت تسهيالت مالي از شركت

دارنده حساب جاري به شماره

ليزينگ شهر مي باشم ،خواهشمنداست دستور فرماييد نسبت به تعيين وضعيت اعتباري حساب جاري اينجانب به شرح ذيل ،اقدام الزم مبذول و نتيجه را به شركت
ليزينگ شهر اعالم فرماييد .

متقاضي

ضامن 1

ضامن 2

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

مشخصات كلي دارنده حساب جاري :
 -1نام كامل  :خانم  /آقا ي

 -2شماره شناسنامه :

شركت

شماره ثبت شركت:

 -3صادره :
تاريخ تاسيس:

 -4نشاني محل سكونت  /شركت:
محل نمونه امضاء:

-6كد شهر :

 -5تلفن ثابت محل سكونت  /شركت:

اين قسمت توسط بانك تكميل مي گردد :

سابقه پرداخت تعهدات  :فاقد چك برگشتي

فاقد سفته واخواستي

نمونه امضاء دارنده حساب جاري مورد تائيد  :مي باشد
حساب جاري  :فعال

داراي سابقه چك برگشتي يا سفته واخواستي

نمي باشد

غير فعال

نتيجه  :وضعيت اعتباري نامبرده فوق  ،بطور خالصه به شرح ذيل اعالم مي گردد :

آدرس و شماره تلفن بانك

نام و نام خانوادگي :

تاريخ :

سمت :
مهر و امضاء شعبه :

متقاضي محترم :
قبل از تكميل فرم اطالعات مربوط به ضامنين حقيقي به موارد ذيل توجه فرمائيد :
نحوه تكميل فرم درخواست استفاده از تسهيالت شركت ليزينگ شهر
 لطفا تمامي موارد درخواستي از رديف يك تا  6را خوانا و با خودكار آبي تكميل فرمائيد .
 در رديف  1تا  3اطالعات منطبق با شناسنامه و يا اساسنامه شركت به صورت كامل قيد گردد.
 در رديف  4و  6نوشتن آدرس كامل محل سكونت /آدرس شركت و قيد كد شهر الزامي است .

توجه :
 لطفا جهت مراجعه به بانك نسبت به معرفي حساب با گردش مطلوب جهت متقاضي/ضامنين اقدام فرمائيد
 هر گونه خط خوردگي و ...در فرم ارسالي فاقد اعتبار مي باشد.
 فرم بررسي اعتباري فرد عالوه بر امضاء بانك مربوطه حتماً مي بايست ممهور به مهر شعبه و يا سرپرستي باشد.
 در صورت عدم تكميل فرم مذكور توسط بانك  ،متقاضي مي تواند شخصاً نسبت به ارائه درخواست كتبي به بانك اقدام نموده و نسبت
به اخذ گواهي تائيد حساب و پرينت شش ماهه اقدام نمايد.
 جهت اعتبارسنجي ضامن اول و دوم كافيست از فرم مذكور كپي تهيه نموده و مشخصات ضامن اول و دوم را در فرم مذكور درج و به
بانك ارائه نمائيد.

