فرم تعهد نامه رعايت قانون مبارزه با پولشويي

SD-05

شركت ليزينگ شهر به شماره ثبت 286532
به نشاني  :تهران – خيابان آفريقا – باالتر از ميرداماد – بلوار ستاري – كوچه مدير – ساختمان مدير – پالك 2
فرزند :

نام و نام خانوادگي:

كد پستي:

كد ملي :

متولد:

به شماره شناسنامه :

شماره مشتري :

تلفن :

صادره از :
شماره همراه :

شغل :
آدرس و كدپستي محل سكونت:
آدرس و كدپستي محل كار:

با توجه به قانون مبارزه با پولشويي مصوب  1835/11/22مجلس شوراي اسالمي(مندرجات ذيل)و آئين نامه و دستورالعمل
هاي اجرايي آن ،بدين وسيله متعهد و ملتزم مي شوم/مي شود ،ضمن رعايت مواد قانون ياد شده و مقررات مربوطه از هر گونه
اقدامي كه منجر به پولشويي گردد خودداري نموده و همچنين به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حساب ها و خدمات بانكي
و ابزارهاي بانكداري الكترونيكي خود را ندهم/ندهد و همچنين اعالم مي نمايم/مينمايد،اطالعات ارائه شده بر اساس آخرين
تغييرات مي باشد و بعالوه متعهد و ملتزم مي شوم/مي شود،هرگونه تغيير در كد و نشاني پستي /ثبتي و ساير تغييرات را در
كوتاه ترين زمان ممكن به مراجع قانوني ذيربط(ثبت احوال و يا اسناد و امالك) اطالع داده و مستندات تغييرات را به شركت
ليزينگ شهر ارائه نمايم/نمايد.
موادي از قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1831/11/20
ماده  : 2جرم پولشويي عبارت است از:
الف) تحصيل،تملك ،نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليتهاي غير قانوني با علم به اينكه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه
ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
ب) تبديل ،مبادله يا انتقال عوابدي به منظور پنهان كردن منشاء غير قانوني آن علم به اينكه به طور مستقيم يا غير مستقيم ناشي از ارتكاب
جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحويكه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب جرم نگردد.
ج)اخفاء يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي ،منشاء ،منبع ،محل ،نقل و انتقال ،جابه جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غير
مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
ماده  :9مرتكبين جرم پولشويي عالوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد،مثل
يا قيمت آن)به جزاي نقدي به ميزان يك چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم مي شوند كه بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري
اسالمي ايران واريز گردد.

امضاء  ،مهر /اثر انگشت متقاضي

امضاء  ،مهر  /اثر انگشت ضامن  /ضامنين

متقاضي محترم :
قبل از تكميل فرم اطالعات مربوط به تعهد نامه و رضايت نامه به موارد ذيل توجه فرمائيد :
 لطفا تمامي موارد درخواستي را خوانا و با خودكار آبي تكميل فرمائيد .
 لطفا اطالعات شخصي و يا شركتي را منطبق با شناسنامه و يا اساسنامه شركت به صورت كامل قيد فرماييد.

