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 کارمند ارگان ها و نهادهابازنشسته      کارمند بخش خصوصی         کارمند دولت      آزاد     نوع شغل:  

 ...............................................................................................................نام محل کار )نام دستگاه بازنشسته( .............................. سایر توضیحات:...............................................

 ........................ام......سایر )لطفا توضیح دهید(.................................................... تاریخ استخد        قراردادی               پیمانی         رسمی   نوع استخدام :  

 ................................................... شماره بیمه و کد شعبه....................سایر)ذکر شود(.......... نیروهای مسلح      :خدمات درمانی     تامین اجتماعی   نوع بیمه:   

 ............... مدت اشتغال .............سال                           درآمد ماهیانه...............................تومان..........شغل : مشخصا توضیح دهید...............

 .................................................................................................................................................................................................ادرس محل کار:.........................................................

 کد پستی محل کار ...........................................  تلفن محل کار:............................
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 ................................... تاریخ تولد........................ شماره شناسنامه................................ کد ملی .................................... نام پدر...................و نام خانوادگی ............................ نام

 ........... تومان............................ در آمد ماهیانه ......................................نسبت با خریدار.........

 ............................................................................... سال     تلفن محل کار:................................... مدت اشتغال................شغل : )مشخصا توضیح دهید( ...................................

 ........................................................................................................پستی محل کار .... ادرس محل کار:..............................................................................................................کد

................................................... .......................................................................................................... شهر................... آدرس ........................................محل سکونت : استان....

 شخصی ---استیجاری---سازمانیکد پستی :.................................. مدت سکونت ................سال.   نوع مالکیت: لطفا عالمت بزنید    

 .................... ایمیل.................................تلفن منزل به همراه کد.........................همراه..............

 تعهدات  خریدار و ضامن )ضامنین( :

محمد به نمایندگی   ..…………می گردد و در این صورت )به روز شدن کل بدهی ( تاخیر بیش از یکماه در پرداخت اقساط ، تخلف خریدار و ضامن از شرایط قرارداد بوده و موجب حال شدن دِین  – 1

 حق دارد که کلیه اقساط را یکجا و یا به نحو دیگری از خریدار و ضامن دریافت نماید.) که در این قرارداد فروشنده می باشد (  اسماعیل پورقناد

مجاز به برداشت مطالبات این قرارداد  فروشنده ،دند تا در صورت تاخیر در پرداخت اقساطاعطا کر فروشندهخریدار ، ضامن ، یاضامنین در ضمن قرارداد وکالت بالعزل با حق توکیل به غیر ولو کراراً به  – 2

ر مقدم ب فروشندهن وثیقه دین بوده و در صورت حجر ، حق از محل تضامین یا سایر اموال ایشان نزد خود یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر باشد. ضمنا حقوق ، وجوه و سپرده های خریدار، ضامن و ضامنی

 بعنوان وصی بعد از فوق حق اعمال اختیارات مذکور را خواهد داشت.)خریدار ،ضامن و ضامنین( پس از فوت اینجانبان  فروشندهسایر طلبکاران خواهد بود. همچنین 

 در صورت عدم اجرای تعهدات خریدار در سررسید مقرر ، فروشنده حق دارد نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. – 3

جا بماند یا مجوز خروج از و همچنین پکیج تورها قابل کنسلی نیست ، در صورتی که به هر علت خریدار تور یا پرواز ازتوجه به چارتری بودن پرواز ها و هتل ها ، خرید غیر قابل استرداد می باشند.با – 4

 اهد داشت و به هیچ عنوان نمی تواند از پرداخت اقساط تخلف کند و حق مسدود کردن چک را از خود سلب می نماید.کشور را نداشته یا به هر علتی نتواند از تور استفاده نماید حق هر گونه اعتراض نخو

ه و نامبردگان مکلفند ن و ضامنین وی محسوب گردیدکلیه اطالعات تماس از قبیل شماره تلفن ها و آدرس های درج شده در قرارداد حاضر به عنوان آدرس و شماره تماس های قانونی خریدار ، ضام – 5

اعالم نمایند ، در غیر اینصورت هر گونه مکاتبه با آدرس مندرج در قرارداد صورت خواهد  فروشندهساعت کتبا به  48هرگونه تغییر در اطالعات تماس از قبیل شماره تلفن ها و  آدرس ها را حداکثر ظرف 

 قابل پذیرش نخواهد بود.و شماره تلفن ها  ها  وضوع مکاتبه به دلیل تغییر آدرسپذیرفت و هیچگونه عذر و بهانه ای مبنی بر عدم اطالع از م

 .در زمان اجرای قرارداد وجود نداشتهخ قرارداد به دلیل عدم اجرای تعهدات توسط خریدار ، هیچگونه حقی برای نامبرده نسبت به پیش پرداخت و مبالغ دیگر پرداخت شده توسط وی سدر صورت ف – 6

 بوده و خریدار و ضامنین حق اعتراض ندارند. فروشندهتشخیص تخلف خریدار و ضامنین و همچنین تعیین میزان خسارت وارده به نظر  – 7

 ضامنین اضافه می گردد. ر و ضامن وشده و به تعهدات قبلی خریدااز تاریخ سررسید به حساب خریدار منظور  می باشد که به طور خودکار پسدرصد  3هزینه دیر کرد هر قسط ماهانه – 8

 تورها طبق قرارداد سازمان میراث فرهنگی و گردشگی می باشد و مسافر حق اعتراض را از خود سلب می نماید.کلیه موارد اجرایی -9

 به پیوست قرارداد می باشد. اقساط و چک هالیست -10

 

 نام و نام خانوادگی نماینده شرکت                          نام و نام خانوادگی ضامن                 نام و نام خانوادگی ضامن                           نام و نام خانوادگی خریدار   

 امضا و مهر                                    مهر ، امضا و اثر انگشت ضامن                مهر ، امضا و اثر انگشت ضامن      مهر ، امضا و اثر انگشت خریدار  

 

 

 



 

 وطنان عزیز یاری فرمایید نفر از آشنایان خود ما را در ارائه خدمات بهتر به هم 3جهت تسهیل در اخذ اعتبار با معرفی 

 ................................... همراه.................................... کدشهر...................................تلفن: ثابت...................................... نسبت :........................................................:نام.......................1

 ................................. همراه....................................... کدشهر................................تلفن: ثابت...................................... نسبت :........................................................نام....................... :2

 ................................ همراه....................................... کدشهر..................................تلفن: ثابت....................................... نسبت :.......................................................نام....................... :3
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 واهد شددر صورت عدم تکمیل اطالعات ذیل ، به درخواست شما ترتیب اثر داده نخ

 :تورعنوان  نام ، کد نماینده یا فروشنده.............................

......................................... ................................................ توضیحات : ................................................ ................................................ .................

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

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

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

 امضاء                                                                                                                                         

 

 خریدار:مدارک ارائه شده توسط 

      فرم تکمیل شده     چک ضمانت      پرینت حساب           کپی شناسنامه                 کپی فیش تلفنفیش حقوقی 

    حکم کارگزینی         تعهد کسر از حقوق       کپی جواز کسب       سفته           کپی سندمعرفی نامه 

............. .............................................................................................................................نظر فروشنده راجع مشتری: 

........................................................................................ ........................................................................................................................ 
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 به مبلغ.................ریال چک شماره ........................ حساب....................... عهده بانک..................... شعبه/کد.........................

 ...............................................................................شرح استعالم ................................................. .......................
 

 به مبلغ.................ریال چک شماره ........................ حساب....................... عهده بانک..................... شعبه/کد.........................

 ............................................................ ...................................................................................شرح استعالم ........
 

 شعبه/کد......................... به مبلغ.................ریالچک شماره ........................ حساب....................... عهده بانک..................... 

 .......................................شرح استعالم ................................................. ...............................................................
 

 ................ریال........................ حساب....................... عهده بانک..................... شعبه/کد......................... به مبلغ.چک شماره 

 ......................................................شرح استعالم ................................................. ................................................
 

 به مبلغ.................ریال چک شماره ........................ حساب....................... عهده بانک..................... شعبه/کد.........................

 ................ ......................................................................................................شرح استعالم .................................
 

 ...............ریالبه مبلغ.. چک شماره ........................ حساب....................... عهده بانک..................... شعبه/کد.........................

 .......................................شرح استعالم ................................................. ...............................................................

 ..................... شعبه/کد......................... به مبلغ.................ریالچک شماره ........................ حساب....................... عهده بانک

 .......................................شرح استعالم ................................................. ...............................................................

 ش پرداخت............................... ریال   طی................. تحویل امور مالی گردید.                            امضاءمبلغ پی
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........................................................................................... ......................................................................... ............................................... .................................... 
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