
 بدون حق برداشت برای وکیل( با حق توکیل به غیربانکی ) های حسابافتتاح انواع 

 

 مشخصات فردی موکل:

.... متولاد .............. باه   ...صاارره زز .... و شماره ملی ........................ ... .........به شماره شناسنامه ............. .................... 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    باانکی زنفارزری )باه   .ای  مرزجعه به .ر یک زز شعب بانک سامان و زنجام .رگونه زقدزم به منظور زفتتاح .ر یک زز زنوزع حساب

ار رر تکمیال و زمااای .ار ناوع تناماانامه  فارم و قارزررزر مرباو  باه          نام و برزی موکل نزر بانک ساامان  زختیا   هجاری( زعم زز ریالی و زرزی ب

حسااب زز   .ا و قرزررزر.ای بانکی  زختیار رر رریافا  صاور    ر  قبول .ر گونه تعهد و شر  مندج رر فرم.ایی که وکیل زفتتاح خوز.د کر حساب

باناک    تلفان  بانکادزری زلکترونیاک مانناد   ه زز خادما     بدون حق بررزش  برزی وکیل و بادون حاق ررخوزسا  زساتفار    شده .ای زفتتاح حساب

 بانک برزی وکیل. بانک و .مرزه  SMSبانک  زینترن 

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

 حدود اختیارات وکیل: 

مرزحل به منزلاه   تماموکیل رر زنجام زقدزما  خور رزرزی زختیارز  تامه و مطلنه با حق توکیل به غیر ولو به رفعا  بوره  زقدزم و زماای وی رر 

 صاور   که خبر عزل وکیل زز سوی موکال باه   و تا زمانیبدون محدوری  زمانی زعطا شده زس   شور. زین وکال  زقدزم و زماای موکل تلنی می

   معتبر و وزجد زثر حنوقی خوز.د بور. شده رر محدوره زختیارز  گفته وب به بانک وزصل نشورمکت

 تاریخ و اثر انگشت امضا –خانوادگی موکل  نام و نام                                

 

شور  گوز.ی می مدزرک الزم زحرزز شد صح  زماای موکل  آقای/ خانم ........................................ به شرح فوق که .وی  زیشان با مالحظه زسنار و 

 معتبر زس . زز نظر گوز.ی صح  زماا و زین گوز.ی بدون توجه به مندرجا  آن صرفاً

 

  تاریخ                             امضای سفارت جمهوری اسالمی ایران  مهر و                              

 


