
 

 
 

 حقیقی مشخصات متقاضی  

      ماره ملی:ش  ام خانوادگی:ن  نام:

  محل صدور:  تاریخ تولد:  ام پدر:ن

  تلفن منزل:  تابعیت:  تولد: محل

  کد پستی:  تلفن همراه:  تلفن محل کار:

  :محل سکونت آدرس

 :)اجباری( متقاضی جهت احراز آدرس محل سکونت

 گردد.باشد و فایل اسکن قرارداد اجاره بهمراه قبض برق به پیوست ارسال میمحل سکونت استیجاری می 

 گردد.باشد و فایل اسکن سند و بنچاق به پیوست ارسال میمحل سکونت در مالکیت می 

 

باشد و اطالعات ارائه شده واقعی، کامل و صحیح می............ بدین وسیله اعالم میدارم که کلیه .............................اینجانب ........................

 اطالع دارم که ممکن است از آن در جهت تعیین اهلیت اعتباری و اعتبار سنجی اینجانب استفاده شود.

 به همین منظور به صندوق توسعه فناوری ایرانیان اجازه میدهم تا:

شاوره رتبه بندی ایران از منابع مجاز گردآوری شده، بصورت اطالعات اینجانب را که قبال توسط سامانه اعتبار سنجی شرکت م -

 مستمر از سامانه مذکور درخواست و دریافت نموده و از آن جهت اعتبار سنجی اینجانب استفاده کند.

اطالعات اینجانب را بصورت مستمر به شرکت اعتبار سنجی ارسال نماید، تا از این طریق زمینه الزم جهت اعطای تسهیالت  -

 فراهم نموده، از کامل بودن اطالعات اطمینان حاصل نماید و جامعیت سیستم اعطای تسهیالت را حفظ کند.را 

همچنین اجازه توزیع و پردازش اطالعات خود را به تمامی اعضاء سامانه اعتبار سنجی شرکت مشاوره رتبه بندی ایران داده  -

دمه ناشی از استفاده و پردازش اطالعات سامانه اعتبار سنجی و حق هر گونه دادخواهی، اعالم دعوی و مطالبه خسارت و ص

 شرکت به استفاده کننده گان مجاز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را از خود سلب نمایم.

 امضاء متقاضی:                                                                          

 

 

 تکمیل نمایند. به تنهایی فرم فوق را ،بایست هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مدیر عاملاشد، میبیشرکت م اخذ خدمات مالی *** درصورتیکه متقاضی



 

 
 

 حقوقی مشخصات متقاضی

 محل ثبت:   شماره ثبت:  نام شرکت :

 کد اقتصادی شرکت:   شناسه ملی شرکت:  تاریخ ثبت:

  نمابر:  کد پستی:  تلفن شرکت:

  آدرس:

 :)اجباری( شرکتجهت احراز آدرس محل 

 گردد.باشد و فایل اسکن قرارداد اجاره بهمراه قبض برق به پیوست ارسال میمحل شرکت استیجاری می 

 گردد.باشد و فایل اسکن سند و بنچاق به پیوست ارسال میمحل شرکت در مالکیت می 

 

...............، بدینوسیله اعالم میدارم ....................................................سازمان( ............................-موسسه-اینجانب دارنده امضاء مجاز از )شرکت

باشد و اطالع دارم که ممکن است از آن در جهت تعیین اهلیت اعتباری و اعتبار اطالعات ارائه شده واقعی، کامل و صحیح می که کلیه

 به همین منظور به صندوق توسعه فناوری ایرانیان اجازه میدهم تا:، سازمان( استفاده شود-موسسه-سنجی )شرکت

سامانه اعتبار سنجی شرکت مشاوره رتبه بندی ایران از منابع مجاز  سازمان(  را که قبال توسط-موسسه-اطالعات )شرکت -

-موسسه-گردآوری شده، بصورت مستمر از سامانه مذکور درخواست و دریافت نموده و از آن جهت اعتبار سنجی )شرکت

 سازمان(  استفاده کند.

اید، تا از این طریق زمینه الزم جهت سازمان(  را بصورت مستمر به شرکت اعتبار سنجی ارسال نم-موسسه-اطالعات )شرکت -

اعطای تسهیالت را فراهم نموده، از کامل بودن اطالعات اطمینان حاصل نماید و جامعیت سیستم اعطای تسهیالت را حفظ 

 کند.

سازمان(  را به تمامی اعضاء سامانه اعتبار سنجی شرکت مشاوره -موسسه-همچنین اجازه توزیع و پردازش اطالعات )شرکت -

بندی ایران داده و حق هر گونه دادخواهی، اعالم دعوی و مطالبه خسارت و صدمه ناشی از استفاده و پردازش اطالعات  رتبه

-موسسه-سامانه اعتبار سنجی شرکت به استفاده کننده گان مجاز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را از )شرکت

 سازمان( سلب نمایم.

 امضاء و مهر متقاضی:                                                                          

 

 
 


