
  

  تسویه حساب موقت و تقسیط بدهی واحدهاي خارج شدهفرم 
  

 INC- FR-16/3:  د مدرک ك

  ٢از    ١فحه ص
  ۵/١١/١٣٨٨: تاريخ بازنگري

  سه :شماره ويرايش

  

  )کپی تکمیل شده(تر جهت درج در پرونده دف -2امور پشتیبانی        -1: یرندگان گ

  واحد: از 
  امور مالی و پشتیبانی مرکز: به 

......................  پیرو نامـه شماره ...................... درتاریخ با توجه به اتمام قرارداد  ....................... شرکت / نماینده هسته ....................... احتراماً اینجانب 
  .ا دارم ، خواهشمند است میـزان بدهی و اقساط اینجانب را تعیین نمائید درخواست تعیین و تقسیط بدهی خود ر

  نام                                امضاء                          تاریخ                                                                                                                    

  امور پشتیبانی: از 
  مدیر مرکز: به 

بــه مرکــز رشـــد تــا  ......  داراي کــد بــدهکاري امــور مــالی  .............................شرکـــت / احترامــاً بدینوســیله تأییــد مــی گــردد بــدهی خــالص هســته  
ریـال آن بابـت   ......................... و  غیرمسـتقیم ریال آن بابـت اعتبـار   .................. .......ریال می باشد که ..................... جمعاً به میزان ................. تاریخ

این واحد وسایل و اتــاق خــود   ........................ در تاریخ . ریال آن بابت هزینه هاي خدماتی پس از اتمـام قرارداد می باشـد .............. و  مستقیماعتبـار 
حســاب   به انبــار مرکـز منتقـل شده است کـه پس از تسویــه ...................... ضمنـاً وسایل اختصاصی واحد فوق الذکـر در تاریخ  .داده استرا تحـویل 
                  .................................           :.......................................................سایر توضیحات .و تحویل دفترچه اقساط به نامبرده بازگردانده شود  موقت

  امور پشتیبانی                                                                                                                                                         
  رشامور روابط عمومی و پذی: از 
  مدیر مرکز: به 

  .امانتی را باز پس داده است.... و  سایر وسایل سمعی بصريها و ديسیو نامبرده و همکارانش کلیه کتب کتابخانه گـردد احتـراماً بدینوسیـله تأییـد می

  امور روابط عمومی و پذیرش                                ......           :..................................................................................سایر توضیحات 

  دفتر مرکز: از 
  مدیر مرکز: به 

و نـامبرده  می باشد ..................... با این مرکز مورخـه ...................... شرکـت / گـردد تاریخ اتمـام آخـرین قرارداد هستـه احتـراماً بدینوسیـله تأییـد می
  .را باز پس داده استو کلید صندوق پستی کلیه کارتهاي تردد 

  دفتر مرکز                                                 :........................................................................................           سایر توضیحات 
  واحد: از 
  یر مرکزمد: به 

نیز تاریخ اتمـام آخرین قرارداد را قبول دارم  فوق و در صحت میزان بدهی مندرج ......  داراي کد استقرار .................... هسته / اینجانب نماینده شرکت 
  .اقساط را به اینجانب تحویل نمائید قسـط می نمـایم خواهشمند است میزان اقساط را تعیین و دفترچه ......... و تقاضاي تقسیط بدهی خـود را در 

  

  :هسته / نماینده شرکت 
  :نام ونام خانوادگی 

  :تاریخ و امضا و اثر انگشت 
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  مدیر مرکز: از 
   عامل مالی: به 

بـدیهی اسـت   . صـادر نمـوده و در اختیـار نماینـده واحـد قرار دهید و برگه تسـویه حساب موقت را صـادر نمایید  زیرلطفاً دفترچه اقساط را مطابق جدول 
  .تسویه حساب قطعی و بازپس دادن تضمینات منوط به پرداخت بدون تأخیر کلیه اقساط می باشد 

    تاریخ آخرین قسط     تاریخ اتمام آخرین قرارداد 

    رمزد تقسیط کا    تاریخ اولین قسط 

    مجموع کل بدهی     مدت زمان دوره خواب 

    مبلغ اولین قسط     میزان خالص بدهی 

    مبلغ اقساط دوم تا آخر     کارمزد دوره خواب 

        تعداد اقساط 

  
  مدیر مرکز                                                                                                                                                   

  تعهدنامه واحد
از عامـل  .................... ریال در تاریــخ  ....................... قسط به مبلـغ هر قسط معـادل .................. دفترچه اقساط بابت  ....................................اینجانب 

پذیرم در صورتیـکه در بازپرداخت اقساط تأخیر داشته باشم، کل بدهی و جریمه دیرکرد آن تبــدیل بـه دیـن حــال     دریافت نمودم و می مالی مرکز رشد
. اقـدام نمایـد   یـر تضمینـات قراردادي نـزد مرکـز   گـردد و مرکز می تواند رأساً نسبت به تـأدیـه بدهـی اینجـانب از طـریق وصول چک فـوق الذکر و سـا

ضـمناً آدرس محـل اسـتقرار واحـد      .غیر قابل اعتراض مـی باشـد   ) هی و خسارتهاي مربوطه اعم از اصل بد( بدیهی است اعالم مرکز مبنی بر میزان بدهی 
  .اینجانب و نیز محل سکونت شخصی بنده به شرح زیر است و متعهد می گردم در صورت هرگونه تغییر در آدرس سریعاً به مرکز رشد اعالم نمایم

  
  

  ....................................................................................................................................................... :آدرس واحد فناور   آخرین
  ....................................................................................:   شماره تلفن  

  ..................................................................................................................................................................... . :آدرس محل سکونت

  ........................................................................................  :شماره تلفن

............................................................... email :                

  شرکت/ مهر و امضاء و اثر انگشت نماینده هسته                                                                                       امضاء عامل مالی                              
  نام ونام خانوادگی                                                                                                                                                    

  
  بانک اطالعاتی اینترنتی مرکزدر واحد خارج شده مشخصات ثبت 

   :پس از تسویه حساب و خروج


