فرم تقاضاي كارت اعتباري بيمه ملت
مشخصات متقاضي كارت اعتباري:
کد ملی:

نام:

نام خانوادگی:

کد پرسنلی :

شماره شناسنامه:

تاريخ تولد:

ميزان تحصيالت:

کد پستی:

وضعيت تاهل :مجرد

متاهل

/

نام پدر:

/

نشانی محل سكونت .......................................................................................................................................................................................... :تلفن.......................................................... :
نشانی محل کار............................................................................................................................................................ :تلفن ....................................:فكس.................................................. :
تلفن همراه( ضروري) .............................................................................................................:آدرس ايميل..................................................................................................................................... :
نام سازمان :دانشكده فنی مهندسی شهيد باهنر شيراز

وضعيت استخدامی:

رسمی

پيمانی

قراردادي

ساير.................................... :

تاريخ استخدام...................... :شغل........................... :حقوق و مزاياي دريافتی ماهيانه به عدد............................... :ريال(.به حروف ................................................................. :ريال)

اينجانب ،ضمن اعالم صحت مطالب فوق و رعايت کليه شرايط و مقررات مربوط ،بدينوسيله تقاضاي صدور و دريافت کارت بيمه اعتباري ملت را دارم و
با امضاء در ذيل اين برگه ،دانشكده فنی مهندسی شهيد باهنر شيراز مجاز خواهد بود که مبالغ اقساط به انضمام وجه الضمان ايفاي تعهدات
(%3جريمه ديرکرد ماهانه) اقالم خريداري شده از فروشگاه هاي طرف قرارداد با بيمه ملت را در سررسيد ،از حقوق و يا ساير مطالبات اينجانب کسر و
به بيمه ملت پرداخت نمايد .بديهی است در صورتی که تاخير در پرداخت اقساط بنابه هر علت به دو ماه برسد باقيمانده اقساط تبديل به دين حال
شده و بيمه ملت حق مطالبه و وصول کل مطالبات خود را بصورت يكجا خواهد داشت همچنين در صورت ضرورت بيمه ملت نيز مجاز خواهد بود
جهت دريافت مطالبات خود از هر طريق ديگر نيز اقدام نمايد.
امضاء متقاضي كارت
مشخصات ضامن (ضامن مي بایست از همكاران متقاضي و در استخدام سازمان طرف قرارداد باشد):

کد ملی:
کد پرسنلی :
وضعيت تاهل :مجرد

نام پدر:
متاهل

نام:

نام خانوادگی:

شماره شناسنامه:

محل صدور:

ميزان تحصيالت:

کدپستی:

نشانی محل سكونت .......................................................... ........................................................................................................................................ :تلفن..................................... :

اينجانب ضمن اعالم صحت مطالب درج شده ،با امضاء ذيل اين برگه تعهدات متقاضی فوق را به ميزان  ...............................................ريال ضمانت می نمايم،
دانشكده فنی مهندسی شهيد باهنر شيراز مجاز خواهد بود مبالغ اقساط به انضمام وجه الضمان ايفاي تعهدات را در صورت عدم بازپرداخت توسط
متقاضی ،از حقوق و يا ساير مطالبات اينجانب کسر و به شرکت بيمه ملت پرداخت نمايد .بديهی است در صورت ضرورت بيمه ملت مجاز خواهد بود
جهت وصول مطالبات خود از محل ساير دارائی هاي اينجانب اقدام نمايد.

امضاء ضامن
اين قسمت توسط قسمت مالی دانشکده فنی مهندسی شهید باهنر شیراز ،تکمیل می گردد:

احتراماً بدينوسيله گواهی می شود که متقاضی نامبرده با کد ملی  ........................................وکد پرسنلی  ،..............به صورت رسمی

 /قراردادي

از

تاريخ  ...........................با مبلغ  ...................................ميانگين ريال دريافتی ثابت ماهيانه تاکنون در اين اداره مشغول به کار می باشد و در حال حاضر مجاز به دريافت
مبلغ  ........................................................................ريال (به حروف ................................................................... :ريال) کارت اعتباري بيمه ملت می باشد.
بنابراين دانشكده فنی مهندسی شهيد باهنر شيراز متعهد میگردد چنانچه دريافت کننده کارت اعتباري بيمه ملت اقساط خريدهاي انجام شده را پرداخت ننمايد،
بدون هيچگونه اعتراض و ايرادي و به صرف اعالم آن شرکت وبدون نياز به اخذ حكم از مراجع قضايی و ثبتی ،حداقل معادل اقساط کارت اعتباري به انضمام وجه
الضمان تعهدات ( %3جريمه ديرکرد) را از محل دريافتی هاي مستمر ماهانه و پاداشهاي ساالنه يا ساير مطالبات وي يا ضامن ايشان کسر و در وجه شرکت بيمه ملت
پرداخت نمايد .ضمناً تسويه حساب با نامبرده ،منوط به ارائه تسويه حساب کارت اعتباري دريافت شده از بيمه ملت می باشد.
مهر و امضاء ادارۀ كل امور مالي

