
ه | 1 ح ف ص  

 

 (تعمیرات و بازسازی کامل واحدمسکونی)خرید مسکن/  3تسهیالت وفاق : 1فرم شماره 

 

 

 «موافقت انهم»

 

 مدیرعامل محترم شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس

 با سالم    

.............. فرزند ................... با کد ..بدینوسیله اینجانب ................... احتراماً،          

شاغل در بانکیار ملی ............................................ شماره پرسنلی ...................... 

................................... .................. / شرکت تابعهاستان مدیریت/ اداره/ امور شعب

مورخ ............................. موضوع  .................شنامه شماره در چارچوب بخ

 بانکیارنیروهای  تعمیرات و بازسازی کامل واحدمسکونیمسکن و تسهیالت خرید 

بدینوسیله کسر اقساط تسهیالت موصوف از حقوق و مزایای ماهیانه  ،3طرح وفاق 

تا زمان تسویه نامه این موافقتمتعلقه را به آن شرکت تنفیذ و از تاریخ تنظیم 

سبت به مفاد این حق فسخ یا ابطال و هرگونه ایراد یا اعتراض نتسهیالت موصوف، 

 نمایم.یخود سلب و اسقاط م از موافقت نامه را

 

 : ...................................نام و نام خانوادگی                                

 : ..................................تاریخ                            

 اثر انگشت  

 

 

 تلفن تماس همکار بانکیار: .............................................
 



ه | 2 ح ف ص  

 

 (تعمیرات و بازسازی کامل واحدمسکونی)خرید مسکن/  3تسهیالت وفاق  :2فرم شماره 
 

 «تعهد انهم»
 

 محترم شرکت خدماتی پشتیبانی رفاه پردیس مدیرعامل    

 با سالم    

....... .................................... فرزند ....................................اینجانب .......احتراماً،           
بانکیار شاغل در  ......................پرسنلی شماره ....... .........................کد ملی ............ با

 مدیریت/ اداره/ امور شعب استان/ شرکت تابعه ............................................................
............... موضوع تسهیالت ............................ مورخ ....در چارچوب بخشنامه شماره ....

طرح  بانکیارنیروهای  ت و بازسازی کامل واحد مسکونیتعمیراخرید مسکن و 
چنانچه قصد قطع ارتباط استخدامی با آن  نمایمبدینوسیله تعهد می 3وفاق 

شرکت را داشته یا آن شرکت از ادامه همکاری با اینجانب به هر دلیل منصرف 
ر نف 2گردد یا قرارداد فی مابین به هر صورت پایان یابد قبل از تسویه حساب، 

ضامن معتبر و مورد تأیید آن شرکت را جهت تضمین تسهیالت موصوف به بانک 
یا شرکت معرفی و تا زمانی که نتوانم نسبت به معرفی ضامنین مورد نظر اقدام 
موثری انجام دهم حق مطالبه و مزایای متعلقه و همچنین تسویه حساب با آن 

 شرکت را از خود سلب می نمایم.
حق فسخ تا زمان تسویه تسهیالت موصوف، م این تعهد نامه ضمناً از تاریخ تنظی

یا ابطال و هر گونه ایراد یا اعتراض نسبت به مفاد این تعهد نامه را از خود سلب و 
 اسقاط می نمایم.

 

 ................................... :نام و نام خانوادگی

 .................................. :تاریخ

 اثر انگشت

 

 تلفن تماس همکار بانکیار: .............................................


