ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ و ﺷﺮﮐﺎ

TOTAL EXCHANGE
تاریخ:

فرم خرید  /فروش اسکناس بیگانه
Foreign Bank Note
Buying / Selling Form

/ /
/ /

Date:

Customer Identification

مشخصات مشتری (حقوقی)

Company Reg. Name :

نام ثبتی شرکت :

Commercial Name :

نام تجاری شرکت :

ID. Code :

شناسه ملی شرکت :

Economical Code :

کد اقتصادی :
شماره ثبت :

Reg. Number :

تاریخ ثبت :

Reg. Date:

Rep.of Company Identification

مشخصات نماینده شرکت

Full Name :

نام و نام خانوادگی :

ID.Code :

کد ملی :
شماره شناسنامه  /گذرنامه :

Passport No. :

نام پدر :

Father Name :

تاریخ تولد :

Date of Birth :
Adress :

نشانی :

Iran Mobile No. :

تلفن همراه :

Denomination

مشخصات ارز مورد معامله
شماره
NO.
1

نوع ارز
Currency
دالر USD /

2

یورو EUR /

مبلغ ارز
Amount

نرخ برابری
I.R.Rial Rate

مبلغ به ریال
Rial Equivalent

3
جمع به حروف
Amt. In Words

علت تقاضا برای موارد باالی (معادل)ده هزار دالر :

جمع به عدد
Amt. In Figures

........................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................

اینجانب  .............................................مبلغ .......................دالر  /یورو  /درهم را برگ شمار درتاریخ  ..................../................/.............دریافت نمودم .
امضای متصدی :

امضای متقاضی :
Customer's Signature :

ﺗﻬـﺮان ،ﭘﺎﺳــﺪاران ،ﮔﻠﺴﺘـﺎن دﻫـﻢ ،
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮﯾﻦ ،ﭘﻼك  ،44واﺣﺪ 1

ﺗﻠﻔﻦ 22768500 :

تعهدنامه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
« ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ و ﺷﺮﮐﺎ »
شرکت /موسسه:
اشخاص حقوقی

محل ثبت:

شماره ثبت:

تاریخ:
تاریخ ثبت:
و کد اقتصادی:

دارای شناسه ملی /شماره فراگیر اتباع خارجی:

به نشانی:
کدپستی:
با نمایندگی خانم /آقای
به شماره شناسنامه:

شماره تلفن:
فرزند:
صادره از:

دارنده کدملی /شماره فراگیر اتباع خارجی:
متولد:

به نشانی:

کدپستی:

شماره تماس:

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ و آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻣﺼﻮب  1831/11/20ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻣﺼﻮب  1831/11/18ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﯿﺰ آﺧﺮﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺋﯿﻦ
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﻠﺰم ﻣﯽﺷﻮم /ﻣﯽﺷﻮد ،ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎد ﺷﺪه و ﻣﻘﺮرات
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ارزي ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺷﻮد
ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮده و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﻨﺸﺎء وﺟﻮه ارزي و رﯾﺎﻟﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ و ﺷﺮﮐﺎ و ﻧﯿﺰ
اﺻﺎﻟﺖ و ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﺧﻮاﺳﺘﯽ از آن ﺻﺮاﻓﯽ را ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﺎﯾﻢ /ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ اﻋﻼم ﻣﯽدارم/
ﻣﯽدارد اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات  ،ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ،ﺛﺒﺘﯽ و ﭘﺴﺘﯽ ﺑﻮده و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮم /ﻣﯽﺷﻮد
درﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺮاﺗﺐ را در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح اﻃﻼع داده و ﺣﺴﺐ ﺿﺮورت ﻣﺪارك آن
را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ وﺷﺮﮐﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ /ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ
وﺷﺮﮐﺎ و ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻫﻤﮑﺎري و ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻻزم را ﻣﻌﻤﻮل دارم /دارد .ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ
وﺷﺮﮐﺎ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻓﻮﻗﺎﻟﺬﮐﺮ راﺳﺎً و ﯾﺎ درﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ،ﮐﻠﯿﻪ
اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ /اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺰد ﺧﻮد را دراﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ ارز اراﺋﻪ ﺷﺪه  ،ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات  ، ..................................................ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮق ﺑﻮده و
ﮐﻠﯿﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اﺑﻼﻏﯽ از ﺳﻮي ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ج  .ا  .اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذي ﺻﻼح در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﻀﺎء و ﻣﻬﺮ ﻣﺸﺘﺮي:

