کد مدرک EX-M-FM46/00

تاریخ:

فرم حواله وارده
نظر به اینکه مقرر گردیده مبلغ ...................................................................نوعارز ....................ازطریقبانک..................................
درکشور............................شهر................................بابت.........................................................................به حساب اعالمی از طرف
اینجانب/شرکت ..............................واریز گردد .لذا خواهشمند است نسبت به معرفی شماره حساب ارزی کارگزار /نماینده /آن شرکت
جهت واریز وجه اقدام الزم را مبذول فرمائید و متعاقباً پس از وصول وجه و کسر  ........درصد کارمزد و هزینههای مربوطه و ریت برابری
با احتساب کارمزدکارگزاری نسبت به صدور حواله به حساب معرفی شده و یا واریز معادل ریالیآن به حساب شماره
 .........................................................نزدبانک ...........................................

نزدشعبه..............................کدحسابگری/کدسوییفتی

 .................................اقدام فرمائید.
( لطفا در صورت درخواست انتقال ارز به خارج از کشور مشخصات مربوطه را به التین پیوست و ارسال فرمایید).

مشخصات متقاضی
نام متقاضی ( خانم  /آقای  /شرکت ) MR/MRS/CO..................................................................................................................... :

شماره شناسنامه  /شماره ثبت .................................... :تاریخ تولد/تاریخ ثبت  BIRTH DATE................................ :کد ملی/شناسه
ملی شرکت  NATIONAL CODE .........................................:محل تولد /ثبت BIRTH PLACE ................................ :
کد اقتصادی  ECONOMICAL CODE ............................................ :کد پستی ZIP CODE ................................. :
آدرس  ADDRES ..............................................................................................................:تلفن TELL ................................... :

به مدیریت آقای/خانم .........................................:کدملی ...................................تلفن همراه ........................................
نام نماینده قانونی (آقای/خانم) .................................... :کد ملی  ...................................تلفن همراه ....................................... :
ضمناً بدینوسیله متعهدمیگردد -1 :ایرانی یا خارجی بودن شخص یا بانک حواله دهنده قبل از واریز مشخص شود.
 -2وجه این حواله مغایر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی نبوده و مقررات کشور جمهوری اسالمی ایران رعایت گردیده است-3 .
چنانچه قوانین داخلی و بین المللی ،مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و نیز بروز اختالفات در سیستمهای
کارگزاری و مراسالتی،موجب عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت وجه حواله مذکور گردد،مسئولیتی متوجه صرافی ملت نبوده و
اینجانب  /این شرکت حق هرگونه ادعا و اعتراض را در این خصوص از خود سلب و اسقاط می نماید /می نماییم.
مهر و امضاء متقاضی

تاریخ:

شرکت صرافی ملت:

/

31 /

شرکت صرافی ملت
نام و امضای مسئول مربوطه

مهر و امضاء بانک
امضاء یک

امضاءدوم

توضیح  :لطفا تصویر مدارک هویتی مشتریان(شناسنامه -کارت ملی -روزنامه رسمی و  )....برای یکبار تهیه و پس از تاًیید و گواهی امضاء به شرکت صرافی ملت جهت درج در

سوابق ارسال گردد.
دفتر مدیریت و شعبه مرکزی :تهران ونک ،چهارراه جهان کودک  ،خیابان آفریقای جنوبی-نبش کوچه نوزدهم – پالک  ، 45تلفن  52433444:فکس44177152 :
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خانم  /آقای  /شرکت  .......................................دارنده حساب شماره  ..................................نزد این شعبه میباشد و مهر و امضاء متقاضی گواهی میگردد.

