فرم درخواست خريد اقساطي
تاریخ:

کلیه اطالعات این فرم ،کامال محرمانه تلقي شده و صرفا به منظور فروش اعتباري محصوالت مادیران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
آدرس محل كار :

تكمیل کلیه بندهاي این فرم ،در ارزیابي و اعتبارسنجي شما موثر مي باشد.
الف) مشخصات متقاضي

نام:

نام خانوادگي :

نام پدر:

شماره شناسنامه:

تاریخ تولد:

محل تولد:

کد ملي :

تلفن همراه(:)1

تلفن همراه(:)2

محل سكونت(فعلي ) استان:

شهر:

کد پستي ده رقمي:

سابقه اقامت درآدرس فعلي (سال):

آدرس:
شماره تلفن منزل :

پست الكترونیكي :

ب) اطالعات تكمیلي
جنسیت :
تحصیالت:

زن

مرد

بي سواد

وضعیت تاهل :
زیردیپلم

متاهل

مجرد
دیپلم

تعدادافراد تحت تكفل:
لیسانس

فوق دیپلم

فوق لیسانس یا باالتر

ج) اطالعات شغلي
کارمند بخش دولتي
عنوان سمت شغلي :

کارمند بخش خصوصي
بیمه عمر:

دارم

بازنشسته

ندارم

محل کار:

شغل آزاد
شماره تلفن محل کار:

آدرس دقیق محل کار :

وضعیت ملكي محل سكونت :

مالک

استیجاري

والدین

سایر موارد(ذکر شود):

مبلغ اجاره ماهیانه(منزل):
وضعیت ملكي محل کسب (افراد صنفي):

مالک

استیجاري

سایر موارد(ذکر شود):

مبلغ اجاره ماهیانه (محل کسب):
خالص حقوق دریافتي ماهیانه /متوسط درآمد ماهیانه (بدون درنظر گرفتن اقساط):
جمع اقساط ماهیانه :

جمع اقساط ماهیانه :

داراي در آمد بدون شغل
داخلي :

د)اطالعات خانوار
وضعیت شغل همسر :

خانه دار

شاغل

بازنشسته

سایر...............................................................................

خالص حقوق دریافتي ماهیانه همسر /متوسط درآمد ماهیانه همسر ( بدون درنظر گرفتن اقساط):
جمع اقساط ماهیانه همسر :

ه)مشخصات کاالی مورد درخواست
....................................................................................................................................................
غفغفغففغفففعععععععععععععف7عغقف
و)مشخصات صادر کننده چک
نام ونام خانوادگي :

تلفن همراه :

تلفن ثابت :

تذکرات مهم :
-1چک اقساط صرفا"دروجه شرکت صنایع ماشینهاي اداري ایران مي باشد.
-2تقسیط اعتبار پرداختي با نرخ معادل %1/5ماهیانه بااستفاده از فرمول جدید بانكي خواهد بود.
 -3پس از امضاي قرارداد فروش اقساطي،هرگونه تقاضا براي تغییرات بعدي از جمله تغییر در مدت زمان بازپراخت اقساط ،میزان اعتبار ،مبلغ
اقساط ،نوع قرار داد وتغییر جنس و ....مورد پذیرش قرار نمي گیرد.
-4درصورت تاخیر یا عدم پرداخت یک یا چند قسط از اقساط ماهیانه ودر صورن عدم تمكین به اخطارهاي صادره  ،این شرکت مجاز است از
طریق به اجرا گذاشتن چک متقاضي نسبت به وصول مطالبات خود با احتساب جریمه ي روز شمار اقدام نماید.
تبصره:جریمه دیرکرد اقساط با نرخ %1/5ماهیانه محاسبه مي گردد.
 -5در صورت تغییر آدرس ،خریدار متعهد است آدرس جدید را کتبا به شرکت صنایع ماشینهاي اداري ایران اعالم نماید.درغیر این صورت ارسال
هرنوع اعالمیه یا اخطاریه به آدرس مندرج در قرار داد ،ابالغ شده تلقي مي گردد.
-7خدمات پس از فروش کاالها تابع شرایط وضوابط گارانتي هرکاال خواهد بود.
اینجانب ..................................متعهد میشوم که کلیه اطالعات مندرج دراین فرم صحیح بوده وصتایع ماشینهاي اداري ایران حق هرگونه بررسي
در زمینه اطالعات مذکور را دارد .
امضاء متقاضي
تاریخ

