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  نزله پذيرش و تائيد نمونه امضاء ، تائيد مندرجات تكميل شده ، مطالعه كامل و قبول امضاء داخل كادر روبرو به م
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  كه جزء الينفك اين قرارداد محسوب ميگردد. 

    

  

    

  

بت به افتتاح حساب رك شناسايي ارائه شده ( نوع مدرك قيد شود ) ................................ ضمن درج مشخصات اينجانب در رديف مشتريان آن صندوق نسخواهشمند است با استناد به مد 

  اقدام فرمائيد. يا ........................... �باقيات الصالحات  �مسدودي  �به منظور انجام حساب پس انداز  �مشترك  �حقوقي  �............................... حقيقي 

ص 
خ

ش
ح

ي
يق

ق
  

  نام پدر  نام و نام خانوادگي

  

شماره 

  شناسنامه

سريال شناسنامه 

  كارت ملي

محل   تاريخ تولد

  صدور

وضعيت   جنسيت  يتلّم  شغل

  تاهل

ميزان 

  تحصيالت

                      

  

  

ص 
خ

ش
ي

وق
حق

  

تاريخ سر رسيد امضاء   سرمايه ثبت شده  مدت فعاليت  نوع فعاليت  محل ثبت  صدور تاريخ  تاريخ ثبت  شماره ثبت  شركت/ سازمان/ موسسه

  مديران

                  

  

  

  ......................................................................... كد پستي : ........... ....................................................................................................................................................................................... آدرس محل سكونت :

  ....................................................................... كد پستي :  ...........................................................................................................................................................................................................آدرس محل كار : 

  ......................................................................پست الكترونيك:   ...................................................... تلفن همراه : .............................................تلفن منزل :   ............................................تلفن محل كار :  

  

ه 
د
ين

ما
ا ن

 ي
ل

كي
و

ي
ون

قان
  

نام و نام 

  خانوادگي

شماره   نام پدر  كد ملي

  شناسنامه

سريال شناسنامه/ 

  كارت ملي

محل   تاريخ تولد

  صدور

نوع   نسبت

  وكالتنامه

شماره 

  وكالتنامه

محل تنظيم 

  وكالتنامه

ناريخ انقضاي 

  وكالتنامه

                        

  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ شرايط برداشت از حساب :

  

  

  

  

 

  

  امضاء مسئول شعبه :                                                                                                                        مندرجات فوق تاييد ميشود.                       

  

محل 

الصاق 

 عكس

  كد ملي :

  شماره تعريف مشتري :

  شماره هاي تعريف مشتري شركاء ، مديران و وكال :

 

  :  تكميل گردداين قسمت توسط معرف 

.............. كد پستي : ...................................................دارنده حساب : ..........................................اينجانب آقاي/ خانم : .............................................كد ملي :...................................................

 ، معرف صحت هويتبعنوان  تلفن محل كار : ......................................... تلفن منزل : .......................................ساكن : ......................................................................................................................

  ئيد مينمايم.أامضاء و نشاني صاحب حساب را ت

  امضاء معرف :                                                                                                           

   



  

   :شرايط اختصاصي افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز

قرض الحسنه پس انداز در صـندوق  هر شخص حقيقي يا حقوقي مي تواند به نام خود و يا اشخاص ديگر با رعايت مقررات قانوني مبادرت به افتتاح حساب سپرده  -1ماده 

  وكيل)خواهد بود . م و(ولي،وصي،قي و يا نماينده قانوني اوصاحب حساب  ، حسب مورد باسادات بنمايد. حق استفاده از موجودي حساب

  افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز براي اتباع بيگانه كه داراي گذر نامه و پروانه اقامت معتبر باشند بال مانع است . : تبصره

به  پس انداز افتتاح نمايند . ضمنا مجانين و يا اشخاص غير رشيد حساب سپرده قرض الحسنه ،ستفاده از موجودي حساب براي صغارميتوانند با حق ا اشخاص زير -2ماده 

   هنگام افتتاح حساب بايد مدارك احراز سمت خود را به صندوق ارائه نمايند .

  وصي يا قيم آن. ري (پدرو جد پدري)و در صورت فوت ولي قهري،ولي قه ،براي صغار -الف

، امين يا ناظر نيـز در افتتـاح حسـاب و    ناظر استصوابي نيز تعين شده باشدوصي يا قيم به حكم دادگاه امين يا  .قيم يا ولي. هر گاه عالوه بر وليا براي مجانين: وصي ي -ب

  به وصي، ولي و قيم شناخته باشند .استفاده موجودي حساب با ارائه مدارك و اسناد مربوطه اقدام خواهند كرد مگر اينكه امين يا ناظر استصوابي حق استفاده از حساب را 

مي توانند منحصرا به نام خود حساب  ،و از دادگاه صالحه صادر شده باشدسال كه حكم رشد ا 15سال تمام رسيده باشند و يا افراد كمتر از  15به سن  كه اطفالي -3ماده 

  سپرده قرض الحسنه افتتاح و از موجودي آن راسا استفاده نمايند .

 از موجودي حساب با دارنده حسـاب  فادهبه نام خود حساب سپرده قرض الحسنه افتتاح نمايند حق است. مي توانند سال تمام رسيده باشند 12كه به سن فالي اط -4ماده 

  سال تمام خواهد بود . 15رسيدن به سن  ،پس انداز

  خت مي باشد .مانده حساب قابل پردا ،راري با نظر ولي قهري و حضور طفلرد اضطادر مو : تبصره

سال تمام با مـادر   18مادر مي تواند به نام فرزند صغير خود حساب پس انداز قرض الحسنه افتتاح نمايد. حق استفاده با موجودي حساب تا رسيدن طفل به سن   -5ماده 

  است .

وحـه واريـز   براي صغار عالوه بر ولي قهري ، وصي و قيم يا هر شخص ديگري مي تواند حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح و وجـوهي را بـه حسـاب مفت    -6ماده 

ا ارائه مدارك مربوطه خواهد بوي و  سال تمام حق استفاده از موجودي حساب با قائم مقام قانوني18نمايند ليكن تا رسيدن صغير به سن رشد و اثبات آن توسط دادگاه ويا 

  بود .

    نامه آنهـا بعمـل  وني و به شرط عـدم ممانعـت در اساسـ   الحسنه پس انداز براي اشخاص حقوقي از جمله شركتها به موجب مدارك قان ده قرضرافتتاح حساب سپ -7ماده 

  مي آيد .

ت همان اوراقي هستند كه به شعبه تسليم شده و متعهدند هر نوع تغييري در اساسـنامه و بـا   دارند مدارك معتبر فعلي شرك اشخاص حقوقي بدينوسيله اعالم مي : تبصره

  تصميم هاي هيئت مديره را به بانك ارائه نمايند .

رداشت را به هـر  در مواقعي كه صاحب حساب بيش از يك نفر و متعلق به اشخاص حقيقي باشد حق برداشت متفقا خواهد بود مگر اينكه صاحبان حساب نحوه ب -8ماده 

  نحو ديگري در كارت افتتاح حساب قيد بنمايند .

هـاي تعيـين شـده  پرداخـت      وپس از مسدود شدن مانده حساب به نسبت سـهم يك از صاحبان حساب مسدود مي شود با تقاضاي كتبي هر  حسابهاي مشترك -9ماده 

  خواهد شد.

قبلي با سپرده گزاران امتياز ها و جوايز نقدي و جنسي را بر اساس ضوابط و مصوبه هاي هيئت مديره صـندوق   صندوق مي تواند عندالزوم و بدون تعهد يا قرار – 10ماده  

  به دارندگان حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز اعطا نمايد.

  به حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز سود تعلق نخواهد گرفت .  -11ماده 

ه سادات به وكالت و وصايت از طرف سپرده گذار با داشتن حق توكيل به غير وجه اين سپرده را طبق مقررت بانـك مركـزي و   صندوق پس انداز و قرض الحسن -12ماده  

زاري بلنـد مـدت يـا    ده گـ مصوبات هيئت مديره قرض الحسنه اعطا نمايد و برابر مقررات جاري بخشي از آن به عنوان ذخيره اقساط در نزد بانكهاي دولتي يا خصوصي سپر

شده را بـه صـاحب سـپرده عـودت      سپرده گزاي بخش يا كل وجوه سپرده   تاه مدت يا جاري قرض الحسنه نگه داري نمايد و صندوق متعهد است به محض درخواستكو

  .دهد

  

  

   امضاء صاحب حساب                               

  

 


