بٌام ذسا

ضوبسُ:

پشسطٌبهِ تسْیالت خَدسٍ ٍاحذ حقَقی

تبسيخ:

-1هشرصات هتقاضي :
وًع شركت :

وام شركت :
محل ثبت :
مالكیت:

تاریخ ثبت :

شمارٌ ثبت :

تاریخ شريع فعالیت :
شخصي

سایر

استیجاری

سرمایٍ ثبت شذٌ :

ریال پرداخت شذٌ

در تعهذ سهامذاران :

ریال

ریال

وشاوي شركت :

كذ (

تلفه :

 -2هشرصات هسیزاى ،سْاهساراى فعلي شزكت ( طبق آذزیي آگْي تغييزات هٌسرج زر رٍسًاهِ رسوي كشَر) :
رزیف

تعساز سْام

ًام ًٍام ذاًَازگي

هبلغ اسوي ( بِ ریال)

زرصس سْام

سوت زر شزكت

1
2
3
4
5
6

100

جوع

 -2اطالعبت هشبَط بِ خَدسٍی هَسد تقبضب :
ًَع خَدسٍ

تعذاد

ظشفیت

کبسبشی

سًگ

ضشکت
فشٍضٌذُ

هبلػ پیص پشداخت

هذت اقسبط
هَسد تقبضب

)

خیش

 -3آيب خَدسٍی سٌگیي يب سبک کبس ديگشی داسيذ ؟ بلی

( دس صَست داضتي ٍسیلِ ًقلیِ ديگش  ،هطخصبت

آى سا دس ريل يبدداضت فشهبئیذ)
......................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................

 -5تعساز كاركٌاى فعلي را بِ تفکيک سیز هشرص كٌيس:
مذیران:

كارمىذان فعلي:

كارمىذان ثابت:

كارگران:

 -5شزكت ّای گزٍُ یا افزاز ٍابستِ:
ًام شزكتً /ام كاهل افزاز

رزیف

ًَع ارتباط

هَضَع فعاليت

1
2
3
4

 -6ذالصِ فْزست هعاهالت اًجام شسُ زر  2سال گذشتِ:
رزیف

هبلغ (ّشار ریال)

هَضَع هعاهالت

1
2
3
4

 -7صَرت ریش تسْيالت زریافتي:
ًَع تسْيالت

هَسسِ

تارید استفازُ اس

ًزخ

هست

هبلغ تسْيالت

هاًسُ بسّي

اعتبار زٌّسُ

تسْيالت هاُ/سال

سَز

اعتبار

(ّشار ریال)

(ّشار ریال)

ًَع ٍ هيشاى ٍثيقِ

 -8اعتبارات اسٌازی گشایش شسُ زر  1سال گذشتِ (ّشار ریال):

ًام باًک
ٍ شعبِ

سال جاری
گشایش اعتبارات اسٌازی تحقق یافتِ

ًَع ارس

هبلغ ارس

ّن ارس ریالي

سال آتي

گشایش اعتبارات اسٌازی باقي هاًسُ

ًَع ارس

هبلغ ارس

ّن ارس ریالي

پيش بيٌي گشایش اعتبارات اسٌازی زر ّز
باًک

ًَع ارس

 -9شزح كاهلي اس فعاليت شزكت اس ابتساء تا كٌَى ٍ ارائِ تَضيح تفضيلي اس بزًاهِ ّای تَسعِ آتي:

هبلغ ارس

ّن ارس ریالي

 -01تعْذ اطبق :
ايي ضشکت هتقبضی تسْیالت جْت خشيذ  ..............دستگبُ خَدسٍ  ...............................................هی ببضذ ٍ اعالم
هی داسد کِ جْت بْشُ بشداسی اص خَدسٍی هزکَس ،اص اطبق  .......................................استفبدُ خَاّذ ًوَد ٍ اص ضشکت
لیضيٌگ هطشق صهیي خَاستبسين کِ خَدسٍی هزکَس سا بشاسبس اطبق اعالم ضذُ بیوِ ًوَدُ ٍ سٌذ فشٍش کبسخبًِ،
کبست ضٌبسبئی ٍسیلِ ًقلیِ سا بشاسبس اطبق هزکَس اص هشاجع هشبَطِ اخز ًوبيذ ٍ هتعْذ هی گشدين کِ هسئَل
جبشاى ّشگًَِ خسبست دس صَست عذم استفبدُ اص اطبق اعالم ضذُ يب تعَيض اطبق ( بذٍى اطالع هشاجع ريصالح )
خَاّین بَد .

 -00داسايی ّبی هٌقَل ضشکت  ( :خَدسٍ سَاسی  ،کبهیَى  ،لَدس ٍ ) ...

 -01داسايی ّبی ؼیش هٌقَل ضشکت  ( :آپبستوبى  ،ببغ  ،صهیي ٍ ) ...

 -1ایي شزوت تا آگاّی واهل ًسثت تِ شزایظ اخذ تسْیالت ٍ ّشیٌِ ّای هتزتة تز آى ( تزرسی تیوِ شخض ثالث ٍ تذًِ ٍ ّشیٌِ
وارشٌاسی  ،اخذ ٍوالتٌاهِ تالعشل هحضزی در خظَص هله هَرد تَثیك ) الذام تِ درخَاست تسْیالت ًوَدُ این .
 -2شزوت لیشیٌگ هشزق سهیي تٌا تِ تشخیض خَد ًسثت تِ رد یا لثَل پزداخت تسْیالت هخیز است ٍ ارائِ فزم تِ ایي شزوت ٍ
دریافت هذارنّ ،یچگًَِ تعْذ ٍ دیٌی جْت پزداخت تسْیالت تزای شزوت لیشیٌگ هشزق سهیي ایجاد ًخَاّذ ًوَد .
 -3سمف تسْیالت تٌا تِ تشخیض لیشیٌگ است وِ در طَرت ٍجَد تَدجِ ٍ هٌاتع وافی لاتل پزداخت خَاّذ تَد  ،لذا درطَرت
هظَب شذى ٍام ٍ عذم ٍجَد هٌاتع ٍ تَجِ وافی تزای پزداخت تسْیالت شزوت حك ّیچگًَِ اعتزاضی را ًخَاّذ داشت .
 -4تضاهیي لاتل لثَل تٌا تِ تشخیض لیشیٌگ هشزق سهیي هیثاشذ  ٍ .در طَرت تشخیض ارائِ ٍثیمِ هلىی ًسثت تِ ًگْذاری یا عذم
ًگْذاری اطل سٌذ ًشد لیشیٌگ ،شزوت حك ّیچگًَِ ادعا یا شىایتی ًذارد.
 -5شزوت لیشیٌگ هشزق سهیي ّیچ تعْذی ًسثت تِ سهاى تحَیل ٍ یا طحت ٍ سالن تَدى خَدرٍی هَرد تماضا را ًذارد ٍ در طَرت
تظَیة تسْیالت درخَاستی هتماضی هیثایست الساط تعییي گزدیذُ را تذٍى ّیچ اعتزاضی در سزرسیذّای هشخض شذُ پزداخت
ًوایذ .

 -6هذارن ٍ فزهْای السم جْت استفادُ اس تسْیالت را تظَرت یه هجوَعِ هذارن دریافت داشتِ این ٍ تا آگاّی واهل اس شزایظ
استفادُ اس تسْیالت هثادرت تِ تىویل آى خَاّین ًوَد .
 -7تا اشزاف واهل تِ شزایظ استفادُ اس تسْیالت ًسثت تِ هغالعِ دلیك ولیِ فزم ّا الذام ٍ هتعالثا تا دلت واهل ًسثت تِ تىویل آى
ٍ تْیِ هذارن هَرد ًیاس الذام خَاّین ًوَد .
 -8شزوت لیشیٌگ هشزق سهیي در پذیزش ٍ یا در خَاست ایي شزوت عثك هستٌذات ٍ هذارن ارائِ شذُ اس سَی ایي شزوت هخیز
است ٍ ّیچگًَِ اعتزاضی را تِ آى ًخَاّین داشت .
 -9تااعالع اس شزایظ هتعْذ خَاّی ن شذ در تاریخ تعییي شذُ ًسثت تحَیل هذارن ٍ فزم ّای تىویل شذُ الذام ًوایین ٍ در طَرت
تاخیز ّیچگًَِ اعتزاضی تِ عذم پذیزش درخَاست خَد ًخَاّین داشت .
 -11تذیٌَسیلِ تاییذ هیٌواین وِ ولیِ هٌذرجات درج شذُ در پزسشٌاهِ ٍ ضوائن آى هٌغثك تا ٍالعیت تَدُ ٍ ولیِ ّشیٌِ ّای تیوِ
تذًِ  ،شخض ثالث  ،توام خغز ٍ ّشیٌِ وارشٌاسی تِ عْذُ ایٌجاًة تَدُ ٍ در طَرت اثثات خالف آى  ،شزوت لیشیٌگ هشزق سهیي
حك ّزگًَِ الذام همتضی را خَاّذ داشت .
 -11تذیٌَسیلِ تاییذ هی گزدد وِ ولیِ هٌذرجات ایي پزسشٌاهِ ٍ ضوای ن آى هٌغثك تا ٍالعیت تَدُ ٍ ولیِ ّشیٌِ ّای اعتثاری تیوِ
تذًِ ٍ شخض ثالث ٍ ّشیٌِ وارشٌاسی ٍ ّشیٌِ ًمل ٍ اًتمال تِ عْذُ ایي شزوت هی تاشذ ٍ در طَرت اثثات خالف آى شزوت لیشیٌگ
هشزق سهیي حك ّزگًَِ الذام همتضی را خَاّذ داشت ولیِ اعالعات درخَاستی پزسشٌاهِ تِ ٍیژُ آدرس ّا ٍ تلفي ّای درخَاستی
هی تایست تغَر واهل دلیك ٍ خَاًا اعالم گزدًذ در غیز ایٌظَرت هذارن ارائِ شذُ لاتل پذیزش ًوی تاشٌذ .

تارید......................................................................... :
ًام ٍ سوت................................................................. :
هحل اهضاء هجاس ٍ هْز شزكت.................................... :

هسارک هَرز ًياس بِ شزح ليست پيَست بِ ضويوِ ایي تقاضا ارائِ هي گززز.



شزٍع بزرسي طزح هَكَل بِ تکويل ٍ تسلين پزسشٌاهِ ٍ ارائِ كليِ اطالعات ٍ هسارت زرذَاستي هي باشس.



لطفاً كليِ صفحات پزسشٌاهِ ،ضوائن ٍ هسارک زرذَاستي را هْز ٍ اهضاء ًوائيس.



تَضيح ایٌکِ :كليِ اطالعات ٍ هسارک زریافتي اس شزكت هحزهاًِ تلقي ذَاّس شس.

