نمونه اقرارنامه محضری متقاضی
(این فرم می بایست در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد)

حاضز گزدیذ:آقای /خاًن ................................
بعذ الحضَر در صحت عقل ٍ ًفس ٍ سالهت رٍح ٍ رٍاى ٍبی ّیچ اجبار ٍ اکزاُ ٍ اضغزار اقزار ًوَد کِ
 .............دستگاُ  .......................بِ ضوارُ ضاسی .............ضوارُ هَتَر ٍ..............هذل..............بِ ضوارُ
ضْزباًی ..........................هغابق قزارداد فیوابیي با ضزکت ٍاسپاری هلت (سْاهی عام) بِ صَرت کاهالً سالن ٍ
بذٍى عیب تحَیل گزفتِ ٍ در ارتباط با هفاد قزارداد فی هابیي اس جولِ قیوت ًقذی فزٍش ً ،زخ سَد
تسْیالت اعغائی  ،هیشاى پیص دریافت ،هبلغ اصل ٍ فزع تسْیالت  ،هبٌای هحاسبِ اقساط ٍ ًحَُ هحاسبِ
اقساط ٍ ًحَُ هحاسبِ خسارات ًاضی اس عذم ایفای تعْذ ٍ ٍجِ التشام ٍ سایز هفاد قزارداد فیوابیي ٍکلیِ
ضزایظ اعغای تسْیالت تَضیحات کافی ٍ ٍافی دریافت ٍ قبَل کزدُ است ٍ سایز فزهْای هَجَد در پزًٍذُ
اس جولِ فزم درخَاست استفادُ اس تسْیالت ،هجَس ارسال اعالعات ٍ دریافت گشارش اس ضزکت اعتبار سٌجی
،تعْذًاهِ  ٍ ،سایز فزهْای هَجَد را ضخصاً اهضاء ًوَدُ ٍ هتعْذ هی گزدد ًسبت بِ اًجام تعْذات خَد در
قزارداد فی هابیي با ٍاسپاری هلت اعن اس هالی ٍ غیزهالی بِ صَرت کاهل ٍ بِ هَقع اقذام ًوَدُ ٍضوي عقذ
خارج السم اقزار ًوَد ّیچگًَِ هغالبِ  ،ادعا ٍ اعتزاضی علیِ ضزکت ٍاسپاری هلت ًذاضتِ ٍ ًخَاّذ داضت ٍ
حق ّزگًَِ ادعای بعذی درارتباط با هفاد ایي سٌذ را اس خَد سلب ٍ ساقظ ًوَد .ضوٌاً با تَجِ بِ هستْلک
ضذى خَدرٍ ٍ کاّص قیوت آى  ،حق بیوِ بذًِ خَدرٍ ًیش بزاساس ٍضعیت ساالًِ خَدرٍ تعییي هی ضَد
کِ هاالً کوتز اس سال قبل خَاّذ بَد کِ حق ّزگًَِ اعتزاض خَدرا بِ حق بیوِ ّای صادرُ سالیاًِ بِ ًحَ
هذکَر اس خَد ساقظ ًوَد .عالٍُ بزایي ایٌجاًب تعْذ هی ًواین 2هاُ قبل اس سزرسیذ چکْای کلی ًسبت بِ
تقسیظ چک کلی اقذام ًواین ،در غیز ایٌصَرت ضزکت هخیز است ًسبت بِ ٍصَل هغالبات خَد اس هحل
چک کلی اقذام ًوایذ.

