صندوق قرض الحسنه کارکنان
فرم درخواست وام

با سالم و احترام؛
خدمات عمومي )
کار مشخص
کارمند بازنشسته رسمي پيماني قراردادي ( قانون کار
اينجانب:
متقاضي وام قرض الحسنه بوده و متعهد مي شوم موارد ذيل را
دارنده شماره ملي:
شاغل در:
رعايت نمايم:
 ) 1تا استهالک کامل بدهي حق درخواست وام جديد را نداشته و به حسابداري محل خود اين اختيار را مي دهم که مبلغ اقساط را همه ماهه
برابر اعالم صندوق از حقوق و مزاياي دريافتي ام کسر و به حساب مربوطه واريز نمايد.
 )2در صورت انتقال به ساير واحدها و يا ساير استان ها و ......مطابق با آيين نامه  ،اقدام به تسويه حساب کامل نمايم.
 )3در صورت عدم رعايت مفاد بخشنامه و دستورالعمل هاي مربوطه  ،دانشگاه مجاز خواهد بود کليه مطالبات صندوق و ضرر و زيان حاصله را
يكجا از دارائي هاي منقول و غير منقول اينجانب تحصيل نمايد.
شماره تلفن متقاضي:
*همراه

نام و نام خانوادگي:
تاريخ و امضاء

*ثابت
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