
 

 اشخاص حقوقی  نامه اجازه

به شماره ثبت    ----------------------با شناسه ملی    -----------------------سازمان  /    موسسه/    وسیله شرکتبدین

و شماره تلفن ثابت   -----------------به تاریخ ثبت   --------------------------و محل ثبت  -------------

-----------------------------------به نشانی  ---------------------به شماره پستی  ----------------

شرکت اعتبارسنجی   واسطهی ب ا ی واسطه با  یدسترس ی برا مشروط خودریو غ  یقطع ت یرضا ---------------------------

منظور اعتبارسنجی، تعیین اهلیت اعتباری و محاسبه ظرفیت  ب سازمان/  موسسه/  ن شرکتیا یاطالعات مال  به آفرین اعتمادارزش

های اعتبارسنجی اعالم  آن شرکت به گزارشتفاهم  طرفموافقت خود را با دسترسی اعضای همچنین؛ . مینمایمرا اعالم اعتباری 

 این شرکت / موسسه / سازمانمالی  اطالعاتدهم تا آفرین اعتماد اجازه میراستا؛ به شرکت اعتبارسنجی ارزشدر همین .منمایمی

جاز گردآوری شده، تجمیع و پردازش نموده و از آن جهت  آفرین اعتماد از منابع م را که قبالً توسط شرکت اعتبارسنجی ارزش

 اعتبارسنجی استفاده نماید.

آفرین اعتماد مادامی که پرونده تسهیالت در جریان نامه به شرکت اعتبارسنجی ارزشاین شرکت، موسسه، سازمان بموجب این اجازه 

انجام عملیات اعتبارسنجی را  ور کامل تصفیه نشده باشد، اجازه  نامه ابطال نشده داشته باشد و اقساط تسهیالت دریافتی به طیا ضمانت 

 ارسال گردد.نیز   عه فناوری ایرانیانستو  ندوقصها به یبررس جه ینت  کهنماید دهد و با رضایت کامل اعالم میمی

 و مهر متقاضی ءامضــا         

 نام و نام خانوادگی متقاضی           

    تاریخ         

 

مدارک هویتی ایشان تطبیق داده شد و امضاء و مهر مندرج در فرم مورد تائید این  با  متقاضی هویت شود وسیله گواهی میبدین

 باشد.صندوق/موسسه مالی می

 موسسه مالی صندوق/نام و امضای مسئول        

 

 

 



 

 اشخاص حقیقی  نامه اجازه

د  تاریخ تولبه    ------------------- به شماره ملی    -----------------فرزند    ----------------اینجانب  وسیله  بدین

  ا ی واسطهبا یدسترس ی برا مشروط خود ریو غ یقطع ت یرضا --------------به شماره تلفن همراه  --------------------

منظور اعتبارسنجی، تعیین اهلیت اعتباری و محاسبه ظرفیت  خود ب  یاطالعات مال  به  آفرین اعتمادشرکت اعتبارسنجی ارزش  واسطهیب

های اعتبارسنجی اعالم  آن شرکت به گزارشتفاهم  طرفموافقت خود را با دسترسی اعضای همچنین؛ . مینمایمرا اعالم اعتباری 

را که قبالً توسط شرکت    اینجانب  مالی  اطالعات دهم تا  آفرین اعتماد اجازه میدر همین راستا؛ به شرکت اعتبارسنجی ارزش  نمایم.می

آفرین اعتماد از منابع مجاز گردآوری شده، تجمیع و پردازش نموده و از آن جهت اعتبارسنجی اینجانب استفاده  اعتبارسنجی ارزش

 نماید.

نامه ابطال انتآفرین اعتماد مادامی که پرونده تسرهیالت جریان یا ضرمنامه به شررکت اعتبارسرنجی ارزشاینجانب بموجب این اجازه 

دهد و با انجام عملیات اعتبارسرنجی را مینشرده داشرته باشرد  و اقسراط تسرهیالت دریافتی به طور کامل تصرفیه نشرده باشرد، اجازه 

 ارسال گردد.نیز  عه فناوری ایرانیانستو ندوقصها به یبررس جهینت کهنماید رضایت کامل اعالم می

 

 متقاضی اثرانگشتو  ءامضا                       

   نام و نام خانوادگی متقاضی         

    تاریخ         

 

 

شود هویت متقاضی با مدارک هویتی ایشان تطبیق داده شد و امضاء و مهر مندرج در فرم مورد تائید این  وسیله گواهی میبدین

 باشد.صندوق/موسسه مالی می

 موسسه مالی صندوق/نام و امضای مسئول                                                     

 


