بسمه تعالی

وام ضروری
صندوق وام ضروری پرسنل شهرداری میناب
سالم علیکم؛
احتراماً اینجانب

فرزند

شماره عضویت

شاغل درقسمت

شماره پرسنلی

وشماره حساب جاری

تاتاریخ

/

درماه

/
سال

 31ــ

دارنده شناسنامه شماره

که موجودی ام
ریال می باشد واقساط وام اینجانب

به پایان رسیده است 0متقاضی مبلغ

ریال وام

از صندوق می باشم 0خواهشمنداست برابرمقررات درخواست اینجانب را درنوبت اخذوام
قرار دهند0

نام ونام خانوادگی متقاضی
تاریخ:
امضاء:
لطفاً علت تقاضای وام را شرح دهید:

بسمه تعالی
تعهدنامه بازپرداخت وام ضروری
فرزند

اینجانب
شغل

صادره از

دارای شناسنامه شماره

ریال

که دریافتی ماهانه ای برابر آخرین فیش حقوقی مبلغ

می باشد0بدینوسیله ضمن عقد خارج الزم با اداره حسابداری محل دریافت حقوق خودوکالت بالعزل باحق توکیل
واختیارتام میدهم که تا انقضای واریز بدهی ام اداره مزبورهمه ماهه معادل اقساط تعهد شده

ریال وام دریافتی

را ازحقوق ومزایای اینجانب اعم ازاشتغال آماده بخدمت -بازنشستگی ویاوظیفه برداشت ودروجه حساب صندوق وام
ضروری پرداخت نماید0
-3محل خدمت
 -2محل سکونت
تاریخ وامضاءوام گیرنده
مشخصات ضامن
فرزند

اینجانب

ومحل خدمتم

شغل
رانسبت به مبلغ

دارنده شناسنامه شماره

صادره از

که حقوق ومزایای مستمرماهانه ام برابر
ریال می نمایم وضمن عقد خارج الزم با اداره حسابداری محل دریافت حقوق خود

وکالت بالعزل یاحق توکیل واختیارتام تاانقضای واریزبدهی خانم/آقای
رامیدهم چنانچه به جهتی ازقبیل انتقال -انفصال وبازنشستگی – آماده بخدمت وغیره نتواند درموعدمقرر اقساط بدهی
ضمانت شده را به حساب صندوق وام ضروری بپردازد اداره حسابداری ازحقوق ومزایای اشتغال -بازنشستگی ویاهرگونه
حق وحقوق دیگراینجانب برداشت ودروجه حساب مذکورپرداخت نمایند0
 -3محل خدمت
 -2محل سکونت

تاریخ وامضاء ضامن
گواهی حسابداری
میزان حقوق ومزایای دریافتی وام گیرنده وضامن گواهی می شود ضمناًًٌ حسابداری تعهدمی نمایدکه به محض اعالم
واحدرفاهی مبنی برپرداخت وام به خانم/آقای

ترتیب الزم اتخاذ نماید0وبراساس تعهدفوق همه ماه اقساط

بدهی وام گیرنده را ازحقوق ومزایای ایشان وعندالزوم ازحقوق ومزایای ضامن تااستهالک کامل وام
کسروحداکثرظرف مدت 5روزبه حساب صندوق وام ضروری واریزولیستهای اسمی مربوطه را به واحد مذکور ارسال
دارد ودرصورت انتقال حقوق وام گیرنده ،مراتب به محل خدمت جدید و واحد رفاهی ابالغ خواهدشد0

مهروامضاءمسئول امورمالی
ضمناً ضامن باید رسمی یاکارگرطرح طبقه بندی باشد0لذا ضمانت کارگر روزمزد موردقبول نمی باشد0

