
   

  حقوقيفرم پرسشنامه اشخاص 
  

  
  

  ۰۸/۰۸/۸۹  ويرايشتاريخ   ۱  : ويرايش  :پيوست   : تنظيمتاريخ 
 

  مديريت محترم شركت آسان موتور

از تسهيالت آن شركت  تا كنون ،با مشخصات ذيل ........................................... بشماره ثبت  ..............................شركت احتراماً با توجه به اينكه      
به صورت ............................................................... تقاضا دارد با فروش يك دستگاه خودرو لذا  جهت خريد خودرو به صورت اقساطي استفاده ننموده

  .يدموافقت فرماي ....................................................شركت اقساطي به 
  :شركتمشخصات 

    :نام مدير عامل  :نام صاحب امتياز   :نام شركت 

    :زمينه فعاليت شركت  :شماره ثبت  :تاريخ تاسيس شركت

    :تاريخ آخرين تغييرات  :محل ثبت  :كد اقتصادي
 
  : آدرس محل شركت )۱

    :آدرس محل شركت

  :كد پستي    :تلفن محل شركت
  :آدرس ايميل شركت    :شماره فكس شركت

  )با الصاق عكس( : مدير عاملمشخصات  )۲
 : محل الصاق عكس  :مليت/ جنسيت  :                                      نام خانوادگي  :نام 

  :شماره مسلسل و فرعي شناسنامه  :صادره  :شماره شناسنامه
  :سال / ماه / تاريخ تولد روز 

  

  :كد ملي  :شماره گذر نامه   :وضعيت اقامت
  

  :گواهينامه شماره 
        

  :مدت انتصاب  :سمت  :رشته تحصيلي  :ميزان تحصيالت
  :محل سكونت

  :كد پستي  :تلفن همراه  تلفن محل سكونت
 

 :مشخصات کامل صاحبان امضاء مطابق با آخرین روزنامه رسمی تغییرات سمت مدیران  )3

  : محل الصاق عكس  :مليت/ جنسيت  :                                      نام خانوادگي  نام

  :شماره مسلسل و فرعي شناسنامه  :صادره  :شماره شناسنامه
  :سال / ماه / تاريخ تولد روز 

  

  :كد ملي  :شماره گذر نامه   :وضعيت اقامت
  

  :شماره گواهينامه 
        

  :مدت انتصاب  :سمت  :رشته تحصيلي  :ميزان تحصيالت
  :محل سكونت

  :كد پستي  :تلفن همراه  تلفن محل سكونت
 



   

  حقوقيفرم پرسشنامه اشخاص 
  

  
  

  ۰۸/۰۸/۸۹  ويرايشتاريخ   ۱  : ويرايش  :پيوست   : تنظيمتاريخ 
 

  )دارا بودندرصورت ( :مشخصات مدارك    )۴
  تاريخ انقضاء  تاريخ صدور  شماره مسلسل  نام مدرك

        )كپي پيوست گردد(بهره برداري پروانه
        كارت بازرگاني 

  )حداقل سه شماره حساب الزامي است(  :مشخصات حسابهاي بانكي )۵
  تاريخ افتتاح  شعبه  نام بانك  جاري/ قرض الحسنه/ شماره حساب سپرده

        
        
        

  :مشخصات سند تضميني )۶
    :شماره ثبت    :شماره ملك    :شماره ورقه مالكيت

    :صفحه    :دفتر    :بخش

  :به نشاني
  

صاحبان توسط پرسشنامه اين ات كليه مندرجكه اعالم  مي نمايد............................. به شماره ثبت  .................................... بدينوسيله شركت   
آن  ايبر مندرجاتريك از هدر صورتيكه خالف  و مي باشد يتمنطبق با واقعتنظيم و ...................................و  ................................ امضاء مجاز 

  .خواهد بود ..........................................شركتعهده مسئوليتها و عواقب قانوني و جبران خسارت ب كليه گردد، آشكارشركت 

  : مجاز صاحبان امضاءنام و امضاء 
  :تاريخ تكميل

  

  

  :مهر شركت

و امضاء متقاضي مورد گواهي و  مهر مندرجات اين فرم 
  .   مي باشد تائيد

  :مركز فروش/ مهر و امضاء عامليت
  :تاريخ تأييد

  .هنگام تكميل و ارائه اين پرسشنامه الزامي است ارائه منضمات ذيل در 

 .تصوير برابر اصل شده اساسنامه  -۱

 .تصوير برابر اصل شده آگهي تاسيس شركت مندرج در روزنامه رسمي  -۲

  .سال از تاريخ مندرج در متن آگهي سپري نشده باشد ۲تغييرات مربوط به مديران شركت كه بيش از تصوير برابر اصل شده آگهي  -۳

 .تصوير شناسنامه و كارت ملي صاحبان امضاء مجاز شركت  -۴

  قابل استناد مي باشد) پشت و رو ( در دو صفحه و صرفاً در يك برگ  حقوقيفرم پرسشنامه اشخاص 


