بسمه تعالي

فرم اطالعات اعتباري
/

تاريخ :

/

31

اطالعات اولیه ؛
شركت  /فروشگاه :

شماره ثبت  /جواز كسب :

نام و نام خانوادگي مسئول  /مدیرعامل :

تعداد سهامداران  /شركا :

اسامي سهامداران  /شركاء :
نشاني پستي دفتر مركزي :

تلفن :

تلفن همراه مسئول  /مدیرعامل :

نمابر :

نشاني پستي شعب ( درصورت دارا بودن) ؛

نشاني پست الكترونيك (ایميل) ؛
مدت زمان اشتغال به این حرفه
تعداد پرسنل فني /كامپيوتري

سال

ماه

نفر

تعداد كل پرسنل

نفر تعداد پرسنل مالي و اداري

تعداد پرسنل فروش نفر تعداد پرسنل انبار

نفر

نفر

نوع فعاليت فعلي ؛
آیا عضو شوراي عالي انفورماتيك هستيد ؟ (درصورت عضویت رتبه شركت را اعالم فرمایيد)
آیا عضو نظام صنفي رایانه اي كشور هستيد ؟
آیا داراي جواز كسب از اتحادیه هستيد ؟
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درصورت عضویت در شورا و نظام صنفي سایر مراكز معتبر لطفاً اطالعات آن را مرقوم فرمایيد ؛

اطالعات تكمیلي ؛
 .3مشخصات حساب هاي بانكي را كه ميخواهيد از طریق آن با  DNMكار كنيد.
نام بانك

شماره حساب

شعبه

اسامي امضاء كنندگان مجاز

نمونه امضاء

 .2ميزان سرمایه در گردش شركت ؛
 .1ميزان سرمایه اصلي شركت ؛
 .4آیا شما مالك اصلي محل كسب خود هستيد یا مستاجرید ؟
 .5اگر ملك شما در رهن بانك  ،شركت و یا ارگاني است لطفاً قيد فرمایيد ؛
 .6درصورتيكه نمایندگي مراكز معتبر دیگري را دارید به ترتيب نام برده و كپي نمایندگي خود را پيوست كنيد ؛

 .7مشخصات حداقل  1شخص حقيقي و یا حقوقي كه شما را تأیيد كنند را در جدول زیر عنوان نمایيد ؛
شركت  /فروشگاه

اینجانب

نام و نام خانوادگي

فرزند

شماره شناسنامه

نيابت از طرف

نشاني

صادره از

تلفن

اطالعات اعتبااري را باه

تكميل و مدارك الزمه را ارائه نمودم.
مهر و امضاء
-

2
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ضمایم پيوست؛


كليه اسناد ثبتي



روزنامههاي رسمي ثبت و تغييرات



جوازها



مدارك هویتي سهامداران و صاحبين امضاء



رزومه

نظريه هیات مديره ؛

امضاء اعضاء هیات مديره ؛

-
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