
  شرکت تعاونی مصرف کارکنان وزارت جهاد کشاورزي

      فرم درخواست خریدکاال ودریافت تسهیالت اقساطی                                                 /          /                       تاریخ

  * تکمیل گردد عیناً مطابق با مشخصات مندرج درکارت ملی و، خوانا درخواستی ذیل بطورکامللطفاً اطالعات : عضو محترم  *                                      

میباشـم ،   ریـال                      بمبلـغ         اینجانب با مشخصات فوق که متقاضی استفاده ازتسهیالت اقساطی شرکت تعاونی مصرف وزارت جهادکشـاورزي  

مـذکورازحقوق  اقسـاط  تسـهیالت   ......  به هر دلیلی اعم از  انتقال ، بازنشستگی، تسویه حساب ، انقصال خدمت، کاهش حقـوق و  تعهدمینمایم چنانچه

دراسرع وقت ضمن اعالم موضوع به شرکت تعاونی مصرف شخصاًجهت واریزاقساط معوقـه اقـدام نمـایم درغیراینصـورت متعهدبـه      د اینجانب کسرنگرد

   .بق ضوابط تعاونی میباشم وتعاونی مصرف میتواند طبق مقررات جاري اقدام نمایدپرداخت دیرکرداقساط ط

   امضاء                                           نام خانوادگی  و نام                                                                                                                      

رادرشرکت تعاونی مصرف کارکنان وزارت جهادکشاورزي برعهده گرفته و اعـالم                                             آقاي/خانم ضمانت دریافت تسهیالت اقساطی

وکسـرازحقوق اینجانـب اقـدام    میدارم چنانچه به هردلیلی متقاضی فوق اقساط خودرا پرداخت ننماید تعاونی مصرف اختیار تام دارد تا نسبت به برداشت 

ضمنا کپی آخرین فیش حقـوقی وکپـی کـارت    . نماید ودراین زمینه اینجانب هیچگونه ادعاواعتراضی درهیچیک ازمراجع قانونی وذیصالح نداشته وندارم 

      . نت میباشدملی اینجانب بعنوان تائیدصحت اضهارات فوق، صحت امضاءذیل فرم وآگاهی کامل اینجانب ازتعهدات ناشی ازاین ضما

  امضاء                                           نام خانوادگی  و امن                                                                                                             

  

  ...........................................اداره حقوق و دستمزد         .................................................................................   مرکز/شرکت/موسسه/ سازمانامورمالی  مدیریت محترم 

 تقاضاي استفاده ازتسهیالتدرآن مرکز  بازنشسته/شاغل وازهمکاراناین تعاونی                    شماره عضو                                        آقاي/خانم  نظرباینکه 

    آقاي/خانم  به ضمانت ریال                           ماهه بامبلغ قسط         دراقساط ریال                                بمبلغ اقساطی

ونیزآن مرکزنسبت میباشدکافی  فوقخالص حقوق دریافتی آنان جهت کسر کسورات درآن مرکزموردتائیدواشتغال بکار نامبردگان چنانچه  لذانموده است 

 اعـم ازتسـویه حسـاب    به کسرازحقوق متقاضی ویا درصورت لزوم از حقوق ضامن و واریز بحساب تعاونی مصرف وهمچنین درصورت هرگونه قطع حقوق

تائید وبه درکادرذیل را بتامر  تعاونی مصرف جهاد کشاورزي اطالع دهد ًبه شرکت   مراتب را سریعاتعهد مینماید که انفصال خدمت ویا انتقال نامبردگان 

                                                                                                                                  اموراداري ، سهام وکاالي  اقساطی                                                                                                   .امضاء مقام مجاز ومهر آن مرکز ممهور نمائید

                                                                

     .میباشد                        امورمالی این  مدیریتمراتب فوق مورد تائید

          اشتغالامضاء ومهرمدیریت امورمالی محل                                                            نام و نام خانوادگی                                                                          

                                                                    

               ماهیانه ازسوي محل اشتغال ازفیش حقوقی و حق عضویتقبول طبق مصوبه هیت مدیره تعاونی مصرف وکسرمبلغ  داشتن حداقل موجودي مورد- 

    کسورات  به تعاونی مصرفارسال ماهیانه لیست و اونیعت ریزبحسابوا

متقاضی وضامن    کپی کارت ملیی وخرین فیش حقوقآارائه کپی - 

)ضامن بایستی عضو تعاونی مصرف باشد( پشت اوراق توسط ضامن امضاء شود  - یا سفته بابت ضمانت  ارائه یکفقره چک و- 

  5الی  2جهت استفاده ازتسهیالت اقساطی براي تهیه جهیزیه ارائه اصل عقدنامه وکپی از صفحات - 

.سال میباشد 2مدت اعتبارعقدنامه ازتاریخ ازدواج حداکثر   : 1 ر ــتذک

  .امکانپذیر میباشدذکر شده ویا افرادتحت تکفل وي با ارائه دفترچه تعاونی مصرف و مدارك  ارائه کاالي اقساطی فقط به خود عضو  : 2  رــتذک

  /            /             )روز،ماه،سال (تاریخ تولد    نام خانوادگی    نام        شماره دفترچه   

    همراهشماره               تلفن منزل    کدپرسنلی    نام پدر    

    آدرس منزل    کدملی      کشاورزيگسترشماره حساب مهر 

  /            /             )روز،ماه،سال (تاریخ تولد    نام خانوادگی    نام        شماره دفترچه   

    شماره  همراه             تلفن منزل    کدپرسنلی    نام پدر    

    آدرس منزل    کدملی      کشاورزيگسترشماره حساب مهر 

مشخصات ضامن        

  مشخصات متقاضی         

موردنیاز شرایط و مدارك

  شرکت تعاونی مصرف کارکنان وزارت جهاد کشاورزي    926پالك  - ساختمان شهیدرحیمی - نبش کوچه کاج  - میدان انقالب  ابتداي  خیابان کارگر جنوبی:  آدرس 

66908510-  66420131 ها نمابر   - 66439478  -  66433235شماره هاي مستقیم    - )  103و  101داخلی (   66433250و  252:  تلفن هاي تماس                 


