بانک پاسارگاد

BANK PASARGAD
تاریخ..........................:
شماره........................ :

شعبه .......................:

وکالتنامه
مخصوص افتتاح حساب های بانکی (بدون حق برداشت برای وکیل)
(سپرده قرض الحسنه پس انداز-سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت-سپرده سرمایه گذاری بلند مدت)

موکل:خانم /آقان  ........................................فرزما  .....................شننساننه شارن ...........................................................
صند از.....................هتول .........................کن ت هلی ب شرن .........................شرن گذ منه ...........................................
مشنمی............................................................................................................................:ک پستی...........................................:
شرن تلفن ثنبت.........................................شرن تلفن هررا E-mail .............................................. ............................... :
وکیل :خنم /آقن  ...........................................فرزم  .............................شننسننه شرن .......................................................
صند از .........................................هتول .....................................کن ت هلی با شارن .........................................................
شرن تلفن ثنبت ...................................شرن تلفن هررا  .....................................................ک پستی...................................
مشنمی E-mail..................................................... ...............................................................................................................
موضوع وکالت:
-1اق ام ب افتتنح هر یک از حسنبهن بنمکی (سپرد قرض الحسن پس ام از-سپرد سرهنی گذا
گذا

کوتن ه ت-سپرد سارهنی

بلن ه ت) اع از ینلی و ا ز ب منم هوکل مزد بنمک پنسن گند و امجنم کلی اهو هربوط ب حسنبهن هفتوحا اعا از

تکریل و اهضن هر موع تقنضنمنه و تعه منه قرا داد افتتنح حسنب و وا یز وج و تهی صو ت حسانب و بواو کلای هار اقا ام
دیگر ک برا افتتنح و گردش حسنبهن فوق الذکر ضرو ت دا د.
 -2وکیل حق برداشت از حسنب/حسنب هن هفتوح ب منم هوکل ا م ا د لیکن وکیل هی توام
از گزین هن اجبن
و ود ب بنمک ا

است) قرا داد استفند از خ هنت بنمک ا
هجنز

هجنز

مری توام (امتخنب یکای

ا وکنلتنً از سو اینجنمب اهضنء و مانم کان بر و هاز

ا د پنکت ههر و هوم ش از بنمک د ینفت و ب اینجنمب ا ائ مرنی  .با یهی اسات هسایولیت کلیا

آثن و تبعنت منشی از سوء استفند از هزهن ی ند ش تن هرهیزان و ب هر کیفیت توسا وکیال و یان اشاخنل ثنلاع بار عها
اینجنمب (...........................صنحب سپرد ) بود و بنمک د این بن هیچ گوما هسایولیتی مخواها داشات و د صاو ت و ود
هرگوم ضر وزینن و خسن ت ب بنمک ین اشخنل ثنلع هسیول جبران کلیا خسان ات وا د خاواه باود و با ین وسایل حاق
هرگوم اعتراضی ب بنمک ا د این خصول از خود سلب و سنق هی مرنی .
ضرننً اینجنمب کلی شرای و هقر ات افتتنح حسنب د بنمک پنسن گند ا هونلع مرود و قبول دا م.
حدود اختیارات:
وکیل دا ا اختین ات تنه و هولق بن حق توکیل ب غیر ب ود و اق ام و اهضن و د کلی هراحل امجنم هو د وکنلت با هنزلا
تن یخ  .......................اهضنء
صحت اهضن هوکل  ....................................ک هویت ایشنن احراز و د بنال بن عالهت  ....هشخص ش گاواهی های شاود و
این گواهی فق از مظر صحت اهضن هعتبر هی بنش .
تن یخ ........................................ههر و اهضن سفن ت جرهو

اسالهی ایران

نمونه 58/845

اق ام و اهضن اینجنمب منفذ و هعتبر هی بنش .

منم و منم خنموادگی هوکل.....................................

بانک پاسارگاد

BANK PASARGAD
تاریخ..........................:
شماره........................ :

شعبه .......................:

وکالتنامه
مخصوص افتتاح حساب های بانکی (با حق برداشت برای وکیل)
(سپرده قرض الحسنه پس انداز-سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت-سپرده سرمایه گذاری بلند مدت)

موکل:خانم/آقاا  ........................................فرزنا  .....................شناساناه شارا ...........................................................
صاد از.....................هتول .........................کا ت هلی ب شرا .........................شرا گذ ناه ...........................................
نشانی.......................................................................................... ................................:ک پستی............................................:
شرا تلفن ثابت.........................................شرا تلفن هررا E-mail ............................................. .............................. :
وکیل :خانم/آقا  ...........................................فرزن  .............................شناسناه شرا .......................................................
صاد از .........................................هتول .....................................کا ت هلی با شارا .........................................................
شرا تلفن ثابت ...................................شرا تلفن هررا  .....................................................ک پستی...................................
نشانی E-mail..................................................... ...............................................................................................................
موضوع وکالت:
-1اق ام ب افتتاح هر یک از حسابها بانکی (سپرد قرض الحسن پس ان از-سپرد سرهای گذا
گذا

کوتا ه ت-سپرد سارهای

بلن ه ت) اعم از یالی و ا ز ب نام هوکل نزد بانک پاسا گاد و انجام کلی اهو هربوط ب حسابها هفتوحا اعام از

تکریل و اهضا هر نوع تقاضاناه و تعه ناه قرا داد افتتاح حساب و وا یز وج و تهی صو ت حسااب و بواو کلای هار اقا ام
دیگر ک برا افتتاح و گردش حسابها فوق الذکر ضرو ت دا د.
 -2وکیل حق برداشت از حساب/حساب ها هفتوح ب نام هوکل و حق بستن حساب/حساب ها هفتوح و نیز حق استفاد از
خ هات بانک ا

الکترونیکی (تلفن بانک ،اینترنت بانک sms ،بانک ،هررا بانک و )...ا دا د.

ضرناً اینجانب کلی شرایط و هقر ات افتتاح حساب د بانک پاسا گاد ا هوالع نرود و قبول دا م.
حدود اختیارات:
وکیل دا ا اختیا ات تاه و هولق با حق توکیل ب غیر بود و اق ام و اهضا و د کلی هراحل انجام هو د وکالت با هنزلا
اق ام و اهضا اینجانب نافذ و هعتبر هی باش .

نام و نام خانوادگی هوکل.....................................
تا یخ  .......................اهضاء

صحت اهضا هوکل  ....................................ک هویت ایشان احراز و د باال با عالهت  ....هشخص ش گاواهی های شاود و
این گواهی فقط از نظر صحت اهضا هعتبر هی باش .
تا یخ ........................................ههر و اهضا سفا ت جرهو

اسالهی ایران
نمونه 57/745

