
 برداشت برای وکیل(و  با حق توکیل به غیر)بانکی  های حسابانواع افتتاح 

 موکل:مشخصات فردی 

باه   .............. متولاد  .......صاارره زز .... ................ .و شماره ملی ....... ............شماره شناسنامه ...........به  ...................... فرزند ......................... خانم /آقای

............... و پسا   .................شماره تماا....  ................................................................................................................................. نشانی )نشانی کامل موکل(

 .................................................................................................. زلکترونیک )زیمیل(

 : وکیلمشخصات فردی 

.... متولاد .............. باه   ...صاارره زز .... و شماره ملی ........................ ... .........به شماره شناسنامه ............. .................... فرزند ..............خانم ........... /آقای

 ............................................... شماره تلفن ثاب  .................................................................................................................................( )نشانی کامل وکیل نشانی

 و پساااااا  زلکترونیااااااک )زیمیاااااال(  پسااااااتی ............................................... کد ...........................شااااااماره تلفاااااان .ماااااارزه ........... 

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

 موضوع وکالت: 

زساتننای حسااب    باه ) باانکی زنفارزری  .ای  مرزجعه به .ر یک زز شعب بانک سامان و زنجام .رگونه زقدزم به منظور زفتتاح .ر یک زز زنوزع حساب

قارزررزر مرباوب باه     زختیاار رر تکمیال و زمیاای .ار ناوع تااهاانامه  فارم و        نزر بانک ساامان   نام و برزی موکل هزعم زز ریالی و زرزی ب جاری(

بررزشا  بادون    و وزریاز  .ا و قرزررزر.اای باانکی  زختیاار رر    ر  قبول .رگونه تعهد و شرب مندج رر فرم.ایی که وکیل زفتتاح خوز.د کر حساب

  کارره زسا    یک زز زبززر.ای بانکی زعم زز سنتی و زلکترونیک با .ری که وکیل زقدزم به زفتتاح آن .ای یک زز حساب زز .ر و به رفعات محدوری 

 ک خدمات بانکدزری زلکترونیکی مانناد رریاف  رمز جه  زشترززختیار شده توسط وکیل   .ای زفتتاح رر ررخوزس  زنسدزر و بستن حسابزختیار 

.ار ناوع    و خدمات زلکترونیک باانکی بدون محدوری   سازی غیرفعال سازی/ و ررخوزس  فعالبانک  .مرزه بانک   SMS بانک زینترن بانک   تلفن

گوناه تیییار رر   زنجاام .ر   .اای مفتوحاه   حساب زز حساب صورتزمکان زلکترونیکی که رر آینده زیجار خوز.د شد و .مچنین زختیار رر رریاف  

وزژه و کلمه عبور مربوطه و رریاف  .رنوع رمز  گذر و رمز.ای .ای موکل .ر نوع کارت بانکی متصل به حسابو رریاف  میززن و شرزیط بررزش  

 که جه  زنجام عملیات بانکی الزم باشد.

 و مرزتب رز قبول رزرم.    رز مطالعه کرره شرزیط و ماررزت زفتتاح حساب رر بانک سامان تمام زینجانب/ زینجانبه شخصاً همناً

 حدود اختیارات وکیل: 

 مرزحل به منزلاه  زمیای وی رر تمام زقدزم وبه رفعات بوره  وکیل رر زنجام زقدزمات خور رزرزی زختیارزت تامه و مطلاه با حق توکیل به غیر ولو 

صاورت   عزل وکیل زز سوی موکال باه  تا زمانی که خبر و  شده زس بدون محدوری  زمانی زعطا   زین وکال  ر.شو میزقدزم و زمیای موکل تلای 

  .د بورخوز.حاوقی معتبر و وزجد زثر  شده مکتوب به بانک وزصل نشور رر محدوره زختیارزت گفته

                 

 تاریخ                               و اثر انگشت امضا -خانوادگی موکل  نام و نام                         

                                                              

گاوز.ی   شاد  زحارزز  به شرح فوق که .وی  زیشان با مالحظه زسنار و مادزرک الزم   ................................................/ خانم صح  زمیای موکل  آقای

 معتبر زس . زز نظر گوز.ی صح  زمیا زین گوز.ی بدون توجه به مندرجات آن صرفاً و شور می

  تاریخ                                                 مهر و امضای سفارت جمهوری اسالمی ایران                             

                                      


