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شماره :
تاریخ :
تاريخ :

ماليات

پيوست :

تمبر

14/ 914000 -

ي
اقرارنامه/تعهد نامه

اینجانبب ............................ .زندنبب ........................ .د ..بب ................... .رببش شببماره شنا.ببنادش  ...........................صبباهره اد
 ...............................ک .دلی  ........................ک.پس ی  ..... ...................................ربش نابانی  ..............................................پسب
ا.ک نونیک  / .................................این شنک
ثببب ب

 ...........................رش شماره ثبب

 .................دب.ر ............................ .هر اهاره

شببببنک .ا .... ..................... .شنا.ببببش دلببببی  ......................کبببب .ا. .بببباه ....................... .رببببش ناببببانی

 ................................................................................ک.پس ی  ............... ..........................را ادضا .آ.ا/خانم  ......................زندنب.
 ....................شماره شنا.نادش  .......................ک.دلی  .......................رعن.ان د.ینعادل/رئیس هیات د.ینه/عض .هیات د.ینه
و آ.ا/خانم  ......................زندن .................... .شماره شنا.نادش  .......................ک.دلی  .......................رعن.ان د.ینعادل/رئیس
هیات د.ینه/عض .هیات د.ینه کش رش د.ج .ا.ا.نادش و آخنین آگ.بی دنب.ر هر رودنادبش ر.بمی شبماره ....................
حق ادضاء ا.ناه تع ..آور شنک

را هارا دی راش /.دی راشن ،.را ادضا و دم..ر نم.هن ذیل ایبن ا.بنار نادش/تع.ب .نادبش،

رش عن.ان شنیک رانک تجارت هر .نارهاه داارک

دنعق.ه رش شبماره  ..................................دب.ر، ................................... .

اعالم و ا.نار دی نمایم /دی نمای .کش را ت.جش رش ع.م تحقق د.ضب .دابارک

علیبن م اتمبام دب.ت .بنارهاه دزرب.ر ،

تقاضا .تم.ی. .نارهاه رش د.ت  ..............داه را هارم/هاره .ذا دبلغ  ..................................ریال رش عن.ان رخابی اد حب.ا.ل
..ه د.ره ان ظار هوران داارک

را د نا ..را د.ت .پن .ش.ه  ،را رضای

صلح نم.هم /نم.ه و ر.ین..یلش اینجانب /.ایبن شبنک
اد داح.ل زنوش.. ،ه .طعی داارک

کادل و تبنعاً اد اد.ال خ.ه رش رانک تجارت

د ع.ب .و دل بزم گنهی.م/گنهیب .تبا هر پایبان دب.ت .بنارهاه،

را رن ا.اس د.ت تم.ی .و شبنای .بنارهاه او.یبش و وزبق ضب.ار و دقبنرات و

دحا.بات رانک تعیین و ..م ..ه رانک را پس اد کسن ..ه علی ا.حساب پنهاخ ی ،پنهاخ

نمایم/نمای..

ضمناً حق هن گ.نش اهعا و اع ناضی را دبنی رن وروه دیان و همچنین هر خ..ص دبا.غ پنهاخ ی د.ضب .ایبن ا.نارنادبش و
دحا.بات رانک ،اد خ.ه .ل .و .ا .نم.هم  /نم.ه.

محل مهر و امضای شریک
تاریخ

صحت مهر و امضای شریک گواهی می گردد
بانک تجارت
شعبه

..............................
امضاء و تاریخ

کد ........

