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فرم اطالعات مربوط به ضامن حقيقي

 -1نام :

 -2نام خانوادگي :

 -4كدملي:

 -3شماره تلفن همراه :
 -5نام پدر :

اطالعات ضامن اول

 -7درآمد خالص ماهيانه

 ،ضمن ظهر نويسي چك  /سفته مربوط به متقاضي بابت

كه اطالعات آن در قرارداد ذكر شده است  ،اعالم مي دارم به هر دليلي متقاضي آقاي/خانم

نسبت به بازپرداخت اقساط خود در موعد مقرر اقدام ننمايد متعهد به بازپرداخت اقساط مربوطه مي باشم .ضمناً شركت ليزينگ شهر محق خواهد

بود تا هرگونه اقدام الزم را جهت استيفاء حقوق خود عليه اينجانب به عمل آورد  -8 .كدپستي :
 -9نشاني محل سكونت :

 -11تلفن ثابت :

-11كد شهر

 -13كد شهر محل كار:

 -12تلفن محل كار :

 -14نشاني محل كار:

-1نام :

 -2نام خانوادگي :

 -4كدملي:

 -3شماره تلفن همراه :
 -5نام پدر :

 -7درآمد خالص ماهيانه

خريد

 -6شماره شناسنامه :

ريال

بدينوسيله اعالم ميدارم اينجانب به عنوان ضامن آقاي  /خانم

اطالعات ضامن دوم

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

ريال

بدينوسيله اعالم ميدارم اينجانب به عنوان ضامن آقاي  /خانم

خريد

 -6شماره شناسنامه :

 ،ضمن ظهر نويسي چك  /سفته مربوط به متقاضي بابت

كه اطالعات آن در قرارداد ذكر شده است  ،اعالم مي دارم به هر دليلي متقاضي آقاي/خانم

نسبت به بازپرداخت اقساط خود در موعد مقرر اقدام ننمايد متعهد به بازپرداخت اقساط مربوطه مي باشم .ضمناً شركت ليزينگ شهر محق خواهد
بود تا هرگونه اقدام الزم را جهت استيفاء حقوق خود عليه اينجانب به عمل آورد  -8 .كدپستي :
 -9نشاني محل سكونت :

 -11تلفن ثابت :

-11كد شهر

 -12تلفن محل كار :

 -14نشاني محل كار:

امضاء ضامن اول  /اثر انگشت

امضاء ضامن دوم  /اثر انگشت

تاريخ :

تاريخ :

متقاضي محترم :

 -13كد شهر محل كار:

قبل از تكميل فرم اطالعات مربوط به ضامن و يا 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  14را خوانا و با خودكار آبي تكميل فرمائيد .
 در رديف  1و  2و  5و  6اطالعات منطبق با شناسنامه به صورت كامل تكميل گردد.
 در رديف  4كد ملي خود را از سمت چپ به راست بنويسيد.
 در رديف  8نوشتن 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.
 نوشتن كد شهر يا محل اقامت و محل كار در رديف هاي  11و  13الزامي است .

توجه :
 امضاء ضامنين در ظهر چك يا سفته (بابت ضمانت )حتماً در حضور نماينده واحد مالي شركت اخذ و گواهي

مي

گردد.
 جهت اطالع از تعداد ضامنين مورد نياز شركت ليزينگ شهر  ،راهنماي نحوه و تكميل مستندات را مطالعه فرمائيد.
 چنانچه در بعضي از موارد متقاضي نياز به معرفي بيش از يك ضامن را داشته باشد كافيست از فرم مذكور كپي تهيه
نموده و مشخصات ضامن دوم را در فرم مذكور درج نمايد.

