درخواست وام تکمیل موجودی
هیأت مديره محترم صندوق تعاون کارکنان

اینجانب  .......................................به شماره ملی  ....................................عضو صندوق تعاون به شماره حسابگری ..................
/

در تاریخ

 31 /عضو صندوق شده و با توجه به زمان عضویت ،مبلغ  ..........................ریال نسبت بهه اهایر اعضها

کسر موجودی دارم .باتوجه به اینکه امکان تکمیل موجودی در حال حاضر را نداشته و درخواات دارم موجودی حسهاب
معادل موجودی اعضاء از ابتدای تشکیل صندوق گردد ،متقاضی دریافت وام تکمیل موجودی به مبلغ  .........................ریال
با بازپرداخت  .......ماهه (حداکثر 03ماه) با حق الوکاله  4درصد می باش .
نام و نام خانوادگی متقاضی ................................................... :تاريخ

(تأسیس )8811

« صندوق تعاون کارکنان دانشگاه قم »

درصورتی که درخواات فوق با مصوبه مورخ

/

/

/

امضاء

88

 31 /هیات مدیره مطابقت دارد با اخذ تضمین منااب اقدام الزم

معمول گردد.

حسن نصیرزاده
مديرعامل

ضامنین و متعهدين وام گیرنده( :تعداد ضامن با توجه به نوع وام ،توسط صندوق مشخص میگردد)

 -3اینجانب  ............................................فرزند  ....................به شماره شناانامه  ............و شماره ملی ............................
متولد  31 .............صادره از  .......................از کارکنان  ........................دانشگاه ق  ،به عنوان ضامن اول وام گیرنده فوق
 -2اینجانب  ............................................فرزند  ....................به شماره شناانامه  ............و شماره ملی ............................
متولد  31 .............صادره از  .......................از کارکنان  ........................دانشگاه ق  ،به عنوان ضامن دوم وام گیرنده فوق ،به
صندوق تعاون کارکنان دانشگاه ق با نمایندگی آقای حسن نصیرزاده درضمن عقد خارج الزم اعطای وکالت بالعزل نمودم
تا در صورت بروز هرگونه قصور ،اهلانگاری در پرداخت به موقع تعهدات مالی و اقساط وام مأخوذه با اعالم کتبی
صندوق تعاون به مديريت امور مالی دانشگاه ،کلیه مبالغ مربوطه را از تمام دریافتیهای اینجانب اع از حقوق ،پاداش ،بن،
عیدی و هر نوع دریافتی اینجانب از دانشگاه حتی برداشت کل حقوق خالص دریافتی اختیار تام داشته و با کسر از حقوق
اینجانب نسبت به واریز وجوه به حساب صندوق اقدام نماید .وکالت فوق تا زمان اعالم کتبی صندوق تعاون مبنی بر
تسویه حساب کامل و پایان عضویت اینجانب در صندوق ،الزماالجرا میباشد .همچنین هرگونه تسویه حساب و یا انتقال
اینجانب از دانشگاه ق  ،پس از انجام اایر امور اداری و تأیید فرم تسویه حساب تواط صندوق تعاون میسر خواهد شد.
این وکالتنامه با حق توکیل به غیر ولو کراراٌ میباشد و با عل و اطالع و در کمال صحت و االمتی و با رضایت کامل
اینجانب تنظی گردیده اات.
نام و نام خانوادگی ضامن اول............................................. :
تاريخ

/

/

88

نام و نام خانوادگی ضامن دوم............................................. :
تاريخ

امضاء

/

/

88
امضاء

