
  

  ضمانت کسر اقساط از حقوقفرم 
  

 INC- FR-32/  0:  د مدرک ك

  ١از        ١فحه ص
  ۱۵/٧/١٣٨٧: تاريخ بازنگري

  صفر: شماره ويرايش

  

  واحد متقاضی -٢ امور پشتيباني              -١: يرندگان گ

  
  بسمه تعالی

  :تاریخ
  :شماره
  :پیوست

  .......... / موسسه/شرکت/ سازمان/  اداره
با شماره ....  ........................فرزند ...     ........................خواهشمند است یک برگ گواهی مبنی بر تعهد کسر اقساط به نام اینجانب  اًاحترام

ریال ... .....................و خالص پرداختی حقوق و مزایاي .   ..............از بانک  . ...................شماره حساب حقوقی  با.. ....................پرسنلی 
را دارم ، صـادر و  ... .......................خـانم  / بنـام آقـاي    از آن مرکـز ضـمانت وام  / که درخواست اخذ وام مرکز رشد دانشگاه کاشانبابت  

 وکالـت   طی عقد خـارج الزم و بـه طـور غیـر قابـل فسـخ       از طرف اینجانبمرکز چنانچه در پرداخت اقساط تسهیالت قصوري حاصل شد 
حقـوق و مزایـایم   کلیـه  مانده اقساط بانضمام جریمه دیرکرد آن را بدون اطالع کتبی از )مرکز رشد(محض اعالم وام دهنده به  دارد بالعزل

                                                                                                                                 .ایدکسر و به بانک حواله نم
  متقاضی                                                                                                                                                      :رونوشت

ضمن تایید مراتب فـوق ایـن اداره متعهـد مـی شـود چنانچـه در       . ارسال می گردد به مرکز رشد دانشگاه کاشانجهت اطالع و اقدام مقتضی 
یشان کسـر و بـه آن شـعبه    ا و کلیه مزایاي مربوطه را  از حقوقبه این اداره  رکزمپرداخت اقساط قصوري حاصل شود به محض اعالم کتبی 

  .حواله نماید
                                                                                                                                .........  

  ......رییس اداره                                                                                                                                   
  مرکز رشد دانشگاه کاشان

  با سالم
به نمایندگی .................... شرکت /سازمان جهت ضمانت وامهاي هسته /کارمند این شرکت....................... خانم /احتراماً ، بدینوسیله آقاي 

  .معرفی می گردد........ .............آقایان 
 شـود  اقساط وام گیرنده قصور و یا تاخیري حاصـل نسبت به پرداخت چنانچه وکالت داده است  اداره /سازمان/ ضمناً نامبرده به این شرکت 

............ .....شرکت متعهد است به محض اعالم کتبی مرکز رشد ضمن دراولویت قراردادن مطالبات آن مرکـز از شـرکت   /سازمان/این اداره
کسـر و بـه   سازمان / شرکت/از این اداره  ....................... خانم / آقاي ...و  اعم از حقوق، مزایا، پاداش، اضافه کاربالفاصله از کلیه مطالبات 

   .هر حسابی که توسط مرکز رشد معرفی شود واریز نماید
  و مهر امضا

  :نکته 
  .ن و تاریخ و شماره رسمی درج گردد و به امضا و مهر مقام مجاز سازمان رسیده باشدسازما متن فوق بایستی در نامه سربرگ

      


