
  

   تجارت                                                 فرم درخواست استفاده از سرویس هاي بانکداري الکترونیکی                                                              :شعبه 
  )وتاه ،تلفنبانک ،اینترنت بانک ، پست الکترونیکپیام ک(                                  /       /                  تاریخ      

            ارسال صورتحساب از طریق پست الکترونیک   اینترنت بانک       پیام کوتاه تجارت       تلفنبانک      خواهشمند است نسبت به قراري سرویس        
  : به منظور انجام درخواست هاي ذیل 

  پرداخت قبوض-3انجام عملیات انتقال وجه به حسابهاي مشخص شده       -2 به کلیه حسابهاي نزد بانک تجارت             انجام عملیات انتقال وجه-1
ضمناً اضافه می نماید تعهدنامه و شرایط استفاده از سرویس مذکور مندرج در پشت این .حسابهاي اینجانب با مشخصات ذیل درآن بانک اقدام نمایید /جهت حساب 

  . دقیقاً مطالعه شده و مورد قبول استبرگه
  امضاء                        

  :    تلفن همراه                                                                                                         :        کدملی
 :First Name                            .............................:.................نام   

  :Last Name                                                               :..............................................                                                                                                          نام خانوادگی
  : تلفن منزل:                                تاریخ تولد :                                 نام پدر :                                  شماره شناسنامه 

  :   آدرس                                                                                           : کد پستی        
  : آدرس پست الکترونیکی     

  :                                                                   نوع حساب    شماره حساب

  سرویس بانکداري اینترنتی  سرویس پیام کوتاه تجارت  فنبانکسرویس تل
  توجه به قسمت  درخواستی بانوع

  :باالي فرم 
  

چناچه مایل به استفاده از سرویس انتقال وجـه از طریـق حـساب      
فوق به سایر حسابها می باشید ، شماره حسابهاي مورد نظـر خـود         

  .را درذیل معرفی نمایید 

ردی   حسابشماره   ف

1                      
2                      
3                      
4                      
5                      

  

   شماره حساب  ______________ عدد  به  تعداد
  حروفبه         

  .ازطرف اینجانب معرفی گردید و  مورد تایید می باشد 
  سقف برداشت متقاضی با توجه به درخواستهاي فوق      

 
                                                                    امضاء

1  2  3  
      

نوع 
  درخواست

حداکثروجه 
ل قاب

  )ریال(انتقال

سقف قابل 
قبول مشتري 

  )ریال(
    20ر000ر000  اول
    100ر000ر000  دوم

   قسمت  درخواستی با  توجه بهنوع
  :باالي فرم 

  
 حـساب  چناچه مایل به استفاده از سرویس انتقال وجـه از طریـق       

فوق به سایر حسابها می باشید ، شماره حسابهاي مورد نظر خود را             
  .درذیل معرفی نمایید 

ردی   شماره حساب  ف

1                      
2                      
3                      
4                      
5                      

  

   شماره حساب ______________ عدد تعداد به 
              حروف

  .  مورد تایید می باشد  ازطرف اینجانب معرفی گردید و
  سقف برداشت متقاضی با توجه به درخواستهاي فوق

  
                                                                    امضاء

  

1  2  3  
      

نوع 
  درخواست

حداکثروجه 
قابل 

  )ریال(انتقال

سقف قابل 
قبول مشتري 

  )ریال(
    20ر000ر000  اول
    بدون محدودیت  دوم

    درخواستی با  توجه به قسمتنوع
  :باالي فرم 

  
چناچه مایل به استفاده از سرویس انتقال وجه از طریق حـساب فـوق          
به سایر حسابها می باشید ، شماره حسابهاي مورد نظر خود را درذیـل              

  .معرفی نمایید 

ردی   شماره حساب  ف

1                      
2                      
3                      
4                      
5                      

  

   شماره حساب ______________ عدد تعداد به 
              حروف

  . ازطرف اینجانب معرفی گردید و  مورد تایید می باشد 
  سقف برداشت متقاضی با توجه به درخواستهاي فوق

  
                                                                    امضاء

  

1  2  3  
      

نوع 
  درخواست

حداکثروجه 
قابل 

  )ریال(انتقال

سقف قابل 
قبول مشتري 

  )ریال(
    20ر000ر000  اول
    حدودیتبدون م  دوم

  .موافقت به عمل می آید  می باشد  ارزنده          عادي          همکارکه جزو گروه مشتریان           صحت اطالعات مندرج درجداول فوق تایید می گردد و با درخواست متقاضی 
      مهرو امضاي شعبه              تاریخ                                                                    نام و نام خانوادگی رئیس شعبه                     ام خانوادگی متصدي مربوطه                       نام و ن

  
  امضاء.                    دریافت نمودم --------------------سرویس تلفنبانک تجارت را در تاریخ               مربوط به رمز .......... ........................................اینجانب   

                           امضاء               .  دریافت نمودم ---------------------- تاریخ سرویس پیام کوتاه تجارت را در                                                                                                
     امضاء                          .        ودم دریافت نم---------------------سرویس بانکداري الکترونیکی را در تاریخ                                                                                                 

  

      

                    

                     

                  

 

   

 

 

        

                            

          

 

   

 
 
 

 


