
 صاحبان مجاز امضاء گردد. یفرم توسط تمام دیبا ،یحقوق حقیقی و رنده یشماره حساب پذ ریی: در صورت تغ1تذکر

  گردد. یبارگذار سایت پذیرندگان سامانه شماره شبا در  ر ییدر هنگام درخواست درج / تغ ستیبا یفرم م نی: ا2تذکر
FR-OP-1183-10 

 

 شماره:

 تاریخ: 
                                    

 □ درگاه اینترنتی          □الف: پذیرندگان حقیقی:         پایانه فروش

 شماره ترمینال: تاریخ درخواست: شماره شناسنامه: نام خانوادگی: نام:

 کد شعبه: نام و  نام بانک: شماره پذیرنده:  شماره تماس:  کدملی:

 وب سایت:  URLآدرس فروشگاه / 

    □درگاه اینترنتی          □ب: پذیرندگان حقوقی:           پایانه فروش

 شماره ثبت / پروانه اشتغال:  نام شرکت / موسسه / فروشگاه: 

 شماره تماس:  شماره پذیرنده: 

 شماره ترمینال:

 وب سایت:  URLفروشگاه /  موسسه/ شرکت/ آدرس

 این قسمت تکمیل شود.  شماره شبا در صورت درخواست تغییر 

                                           IR                                                                                                                                شماره شبای قدیم:                                                                                                             

 نام صاحب حساب:  نام شعبه:  نام بانک:  : قدیم شماره حساب

 شماره شبای جدید  نام صاحب حساب  نام بانک  ردیف 

1   IR 

 

 ................................................ .................................................................. ............................................................................ ........ ............. ...............................................................................................................................تاریخ شروع استفاده از شبای جدید: 

 ... .......................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. :.......................................................علت درخواست 

 چنانچه هر کدام از حسابها از نوع حساب مشترک باشند تایید و امضاء کلیه صاحبان حساب ضروری است.

 این قسمت تکمیل شود.  شماره شبا اضافه کردندر صورت درخواست 

                                            IR                                                                                                                 :                                                                                                                             فعلیشماره شبای 

 نام صاحب حساب:  نام شعبه:  نام بانک:  : فعلی شماره حساب

 قدرالسهم:  شماره شبا  نام صاحب حساب  نام بانک  ردیف 

1   IR  )به حروف) برحسب درصد(  به عدد) برحسب درصد 

2   IR  )به حروف) برحسب درصد(  به عدد) برحسب درصد 

3   IR  به حروف) برحسب درصد(  درصد( به عدد) برحسب 

4   IR  )به حروف) برحسب درصد(  به عدد) برحسب درصد 

5   IR  )به حروف) برحسب درصد(  به عدد) برحسب درصد 

6   IR  )به حروف) برحسب درصد(  به عدد) برحسب درصد 

7   IR  )به حروف) برحسب درصد(  به عدد) برحسب درصد 

8   IR  )حروف) برحسب درصد( به  به عدد) برحسب درصد 

9   IR  )به حروف) برحسب درصد(  به عدد) برحسب درصد 

10   IR  )به حروف) برحسب درصد(  به عدد) برحسب درصد 

 
 .. .................................................................................ه از شبای جدید: ..........................................................................................................................................................................................  تاریخ اتمام استفادتاریخ شروع استفاده از شبای جدید: 

 ........................................................... .......................................................................................................................................... ...............................................علت درخواست ایجاد / تغییر حساب:..............................................................................................

 مضاء کلیه صاحبان حساب ضروری است.چنانچه هر کدام از حسابها از نوع حساب مشترک باشند تایید و ا 

ضاء
 ام

ل
مح

 

 بانک / شرکت بازاریاب پذیرنده حقوقی  یقی پذیرنده حق

  نام و نام خانوادگی

 1صاحبان حساب 

 امضاء و اثر انگشت 

  نام و نام خانوادگی

 2صاحبان حساب 

 امضاء و اثر انگشت 

 نام و نام خانوادگی

 امضاء و اثر انگشت 

 خانوادگینام و نام 

 امضاء و اثر انگشت 

 نام و نام خانوادگی

 امضاء و اثر انگشت 

درج مهر پذیرنده 

 حقوقی

 بانک/ شرکت بازاریاب درج مهر 

 فرم درخواست تغییر/ اضافه نمودن شماره شبای پذیرنده 

 □اضافه نمودن شبا                       □تغییر شبا 

 

 

 

 

 


