فرم شماره 1

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده و انجام معامالت با اشخاص حقیقی
1

تصویر کارت ملی شخص حقیقی

2

تصویر کارت بازرگانی شخص حقیقی

3

تکمیل فرم تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

4

گواهی امضای شخص حقیقی که به تایید دفترخانه اسناد رسمی رسیده باشد

5

تکمیل فرم مشخصات فردی

فرم شماره 2

فرم مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی
نام پدر
شماره شناسنامه
تاریخ تولد

31........ / .......... / ........

کد ملی
کد پستی
تلفن ثابت
تلفن همراه
(سیم کارت به نام شخص باشد )
نشانی

نام و نام خانوادگی :
نمونه امضاء :

فرم شماره 3

تعهدنامه رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
« ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ و ﺷﺮﮐﺎ »

اشخاص حقیقی

فرزند:

اینجانب:

ﺗﺎرﯾﺦ:

دارنده کدملی /شماره فراگیر اتباع خارجی:
صادره از:

به شماره شناسنامه /گذرنامه:

کدپستی:

متولد:

ساکن:
شاغل به شغل:

به نشانی:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

شرکت /موسسه:
اشخاص حقوقی

محل ثبت:

شماره ثبت:

تاریخ ثبت:
و کد اقتصادی:

دارای شناسه ملی /شماره فراگیر اتباع خارجی:

به نشانی:
کدپستی:

شماره تلفن:

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

فرزند:
صادره از:

دارنده کدملی /شماره فراگیر اتباع خارجی:
متولد:

کدپستی:

شماره تماس:

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ و آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﻣﺼﻮب  3131/33/20ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﻣﺼﻮب  3131/33/31ﻣﺠﻠﺲ 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 ﮔﺮدد 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 ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ،
ﺛﺒﺘﯽ و ﭘﺴﺘﯽ ﺑﻮده و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﮔﺮدم /ﻣﯽﮔﺮدد درﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺮاﺗﺐ را در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ
ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح اﻃﻼع داده و ﺣﺴﺐ ﺿﺮورت ﻣﺪارك آن را ﺑﻪﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ و ﺷﺮﮐﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻢ/
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ و ﺷﺮﮐﺎ و ﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻫﻤﮑﺎري و
ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻻزم را ﻣﻌﻤﻮل دارم /دارد.ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻰ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ و ﺷﺮﻣﺎ 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.
امضاء و مهر مشتری:
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باسمه تعالی

بدین وسیله اینجانب/این شرکت

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

تعهد بدون قید و شرط خود

را اعالم میدارم که با هماهنگی با ذینفع حواله در مقصد حواله درخواستی به مبلغ
.........................................................................................................

 ،به هیچ عنوان فاکتور و یا پروفرمایی که نشانی از حمل کاال

به ایران را داشته باشد  ،از سوی ذینفع/ذینفع های حواله در اختیار بانک های
مقصد قرار نگیرد .در غیر اینصورت مسئولیت مسدود شدن یا برگشت وجه ارسالی
حواله و احتمال هرگونه خسارت مربوطه در ارتباط با حواله اشاره شده به عهده اینجانب/
این شرکت خواهد بود.

نام و نام خانوادگی و امضاء
تاریخ

