
 فرم اعالم شماره حساب

 

گرامی، نماینده  

تکمیل نمایید. بصورت خوانا ، اطالعات درخواستی رامیرساند اطالع به موبایل شاتل شرکت با همکاری راه آغاز در موفقیت ارزوی و سالم با   

 :اطالعات حساب بانکی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعهد دریافت سیم پورتال: 

کارت پورتال با  میسرر لیشرررکت شرراتل موبا  ندهی............. نما.............................. یآقا / خانم ............................................................ با کدمل نجانبیا
 .نموده ام افتیدر مورخ.......................................... را 0998...................................شماره ..........

 

عنوان ابزار کار در  به یندگیتا زمان اعتبار قرارداد نما لیپورتال شاتل موبا یباشد که باتوجه به دسترس یم لیشاتل موبا تیدر مالکمذکور کارت  میس
 .عودت داده خواهد شد لیکارت به شاتل موبا میس نیا یلیبه هر دل یندگیو درصورت لغو نما باشد یم نجانبیا اریاخت

 .عامل )طرف قرار داد( ثبت نام شده است ریمد ایکارت به نام صاحب جواز  میس نیا •

 .باشد یم دهینماه کارت به عهد میس یحقوق تیثبت نام شده است تمام مسئول شانیباشد و به نام ا یم ندهینما اریکارت در اخت میس نیکه ا یمادام •

 .باشداوقات در دسترس  یتمام در ستیبا یم وشده است  لیتحو ندهیکارت به عنوان ابزار کار به نما میس نیا •

 .کارت وجود ندارد میس نیا یبرا تیمالک رییامکان تغ •

 
 
 درس ایمیل: )اجباری(آ :..........................................................................  

 
 عواقب مغایرت هرگونه درصورت و تایید را شده اعالماطالعات  درستی و صحت......................................................... خانم/  آقای اینجانب 

 .باشد می اینجانب برعهده آن

نماینده اثرانگشت                               نماینده امضا                                نمایندگی مهر  

 .باشد یکسان قرارداد( حقوقی/حقیقی)امتیاز صاحب با بایست می نماینده طرف از اعالمی حساب •
 .گردد اعالم(  حقوقی) ها شرکت برای و( حقیقی) اشخاص برای اعالمی حساب شماره قرارداد، طرف به توجه با •
 .نمایید دقت آن ارایه در باشد، می خدمات سایر و نام ثبت کارمزد پرداخت جهت حساب شماره این •
 باشد. بانک های سپه / ملی / رفاهو حتما باید مربوط به یکی از  باشد می نماینده برعهده شبا و حساب شماره صحت •
 .است اعتبار فاقد گرفتگی الک و خوردگی قلم دارای مخدوش، فرم •

 رفاه  ملی            .............نام بانک: سپه       ..............................حقوقی(: .........................) شرکت نام( / حقیقی)حساب صاحب خانوادگی نام و نام

 ........................................................... شماره شبا: ..........................................شعبه: . نام..............  ........................................(: ..........الزامی)حساب شماره


