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()Application Form For Issuing Money Transfer

مشخصات متقاضی

Application Info.

Name

نام:

Ben . Info.

مشخصات ذینفع
نام
Name

کد ملی /شماره ثبت:
Passport\Reg.No.
تاریخ تولد/ثبت:
Date of Birth\Reg
آدرس و شماره تلفن:
Add & Phone No.
کد پستی:
Zip No.

کد ملی /شماره ثبت
Passport\Reg.No.
کشور و شهر
Country & City
آدرس و شماره تلفن
Add & Phone No.
کد پستی
Zip No.

Beneficiary Bank Info.

مشخصات بانکی ذینفع

Bank Name

نام بانک

Bank Add.

آدرس

SWIFT Code

کد سوئیفتی

Account\IBAN NO

شماره حساب/ایبان

Remittance Info.
In Figures

مبلغ ارز

Amount

In Words
Currency

نوع ارز

Rial Rate

نرخ ارز(ریال)

Rial Amount

مبلغ ریالی

Charges

کارمزد
جمع مبلغ پرداختی

In Figures

Total Peyment

In Words
Reason of Payment

علت پرداخت

نحوه تسویه ریالی مبلغ حواله
مبلغ  .....................................ریال در تاریخ  .......................طی فیش شماره  ...........................از حساب شماره  ..........................به نام ...................................................
بابت  ..................................به حساب  ............... ......................به نام شرکت خدمات ارزی و صرافی گردشگری نزد شعبه  .....................بانک  .......................واریز گردید.

نام و امضا واریز کننده
 -1مسئولیت پرکردن ناقص این فرم ،ابطال ،تأخیر در ارسال حواله و یا عدم پرداخت وجه حواله به ذینفع به هر دلیل که خارج از اختیارات شرکت باشد از جمله عدم پذیرش آن از سوی
کارگزاران و غیره ،و نیز هزینههای ناشی از آن تماماً به عهده متقاضی میباشد.
 -2متقاضی متعهد میگردد این حواله بابت مسائل ممنوعه بینالمللی نبوده و مغایر با مقررات کشور ج.ا.ا .نمیباشد و قوانین پولشویی رعایت گردیده است.
 -3تعهدنامه پذیرش مسئولیت و شرایط مربوط به افشای ریسک حوالجات ارزی منضم به آن تماماً به امضاء متقاضی رسیده و مورد قبول و پذیرش میباشد و جزء الینفک یکدیگر
محسوب میگردند.
 -4متقاضی موظف است ظرف مدت  7روز کاری از زمان دریافت فاکتور خرید ،وصول و یا عدم وصول وجه توسط ذینفع نهایی را کتباً به شرکت صرافی گردشگری اعالم نماید ،بدیهی
است پس از گذشت این مدت ،فاکتور به منزله تایید نهایی دریافت حواله توسط ذینفع نهایی بوده و تبعات و مسئولیت های مرتبطه ناشی از عدم اطالع بهنگام بعهده متقاضی میباشد.

مدیر فروش

نام و امضاء متقاضی

