فرم شماره ()3

صفحه ( )1از ()2

الصاق عکس

فرم ويژه اشخاص حقيقي عضو هيأت موسس /هيات مديره موسسه اعتباري در مناطق آزاد تجاري-صنعتي

 -1مشخصات:
نام ......................................... :نام خانوادگي ................................................................... :نام پدر ............................ :تاريخ و محل تولد....................................... :
شماره شناسنامه /گذرنامه .................................................................. :تاريخ و محل صدور شناسنامه /گذرنامه................................................................... :
کد ملّي ................................................... :تابعيت (ها)  ...................................... :کشور محل اقامت  ..................................... :تلفن ثابت............................... :
تلفن همراه ............................................. :نشاني پستي............................................................................................................................. :
 -2ميزان سرمايهگذاري در موسسه اعتباري پيشنهادي :
مبلغ................................................................................
پيشنهادي ..........................................

(ارز  /ريال) معادل

........................

در منطقه آزاد تجاري – صنعتي

درصد در بانک/موسسه اعتباري غيربانکي تحت نام

..........................................................

 -2سمت پيشنهادي در بانک /موسسه اعتباري غيربانکي تحت نام پيشنهادي

در منطقه آزاد

مديرعامل□ قائم مقام □ عضو هيات مديره موظف□ عضو هيات مديره غير موظف □

:

ساير(با ذکر سمت) .......................

 -3سوابق شغلي:
رديف

از تاريخ

تا تاريخ

نام محل کار

سمت

نشاني محل کار

صفحه ( )2از ()2

فرم شماره ()3

 -4سوابق تحصيلي:
مدارک تحصيلي

رشته تحصيلي

تاريخ اخذ مدرک تحصيلي

محل تحصيل

 -5مالکيت در سهام ساير شرکتها:

(چنانچه مالک حداقل  ٪05سهام شرکتها يا موسسات ميباشيد ،مشخصات آنها را در جدول ذيل اعالم فرماييد)
رديف

شرکت/موسسه

شماره ثبت

تاريخ ثبت

محل ثبت

شناسه ملّي

درصد سهامداري

 -6تعهدنامه :
اينجانب  ....................................................به مشخصات مندرج در بند ( )1اين فرم که بهعنوان عضو هيات مديره بانک /موسسه
اعتباري غيربانکي تحت نام پيشنهادي  .............................................در منطقه آزاد  ...........................معرفي شدهام ،گواهي مينمايم:
الف -اطالعاتي که به بانک مرکزي ارائه دادهام کامل و دقيق هستند و مسئوليتها و تبعات ناشي از ارائه هرگونه اطالعات کذب يا گمراه
کننده را پذيرفته و تعهد مينمايم بانک مرکزي را از هرگونه تغيير در مشخصات اينجانب که در طول مدت رسيدگي به تقاضاي مجوز
فعاليت و در دوران تصدي سمت فوق ايجاد شود ،مطلع گردانم.
ب -تا اين تاريخ هيچگونه سابقه محکوميت کيفري مؤثر و ورشکستگي مالي نداشته و هيچ نوع تخلف مالي که منجر به محکوميت
کيفري در مراجع قضايي شده باشد ،ندارم.
ج -متعهد ميشوم معامالت بانکي در منطقه طبق مجوز دريافتي ،اساسنامه موسسه اعتباري فوق و با رعايت مقررات ذيربط انجام
شود.
امضاء :

تاريخ:

اينجانب بهمشخصات فوق که در تامين سرمايه موسسه اعتباري ياد شده شرکت نمودهام ،عالوه بر موارد (الف) ( ،ب) و (ج) گواهي مينمايم :

د -منابع الزم براي مشارکت در سرمايه موسسه اعتباري را از محل تسهيالت هيچيک از بانکها و موسسات اعتبااري ايراناي ،تاامين
ننموده ام و در آينده نيز براي اين منظور از منابع موسسه اعتباري فوق و ساير موسسات اعتباري استفاده نخواهم کرد.
امضاء :
مدارک مورد نياز همراه اين فرم :
 .1رونوشت برابر اصل صفحات شناسنامه/گذرنامه
 .2رونوشت برابر اصل کارت ملي
 .3رونوشت مدارک تحصيلي
 .4رونوشت سوابق شغلي
 .5گواهي عدم سوءپيشينه از پليس محل اقامت
 .6دو قطعه عکس
 1اين تعهدنامه بايد در يکي از دفاتر اسناد رسمي ،گواهي امضاء شود.

تاريخ:

