فرم شماره 1
بسمه تعالي
فرم درخواست استفاده از خدمات و تسهیالت تورهای زیارتی و سیاحتی
مدیریت محترم

با سالم  ،اینجانب  .........................................................فرزند  .........................به شممرا ش شناسممنا.ه  ....................کممد  .م
. ...................................تولد
تا یخ :

/

/

/

/

 13کا .ند بازنشسته/وظیفه بگیر بانک بممه شممرا ش لرسممن

. 13تقاض استفادش از خد.ات و تسهیالت تو همماز زیمما ت و سممیا ت

 ......................د
صمندوق بممه .غ م

 ..............................................یال با اطالع کا.ل از شرایط سفر به .قصد  .........................................که توسممط وا ممد گردشممگرز
هنگام پرواز طرا

شدش هستم .

با عنایت به اینکه .قر است بخش از هزینه هاز سفر داکثر بممه .غ م  ...............................................یممال بصممو ت
اقساط و د شش قسط .ساوز با کا .زد  4د صد از ساب جا ز و یا کوتاش .دت .هر گستر ( سمماب وا یممزز قمموق
اینجانب کسر گردد  .از اینرو اینجانب اختیا کسر اقساط ا به بانک و صندوق فاش و تا.ین تیه واگم ا نرممودش و هممر گونممه
اعتراض

ا از خود س ب و اسقاط  .نرایم .
هرچنین صندوق  .تواند د صو ت قطع ا تغاط کا ز اینجانب با بانک تحت هر عنوا . ،انممدش تسممهیالت ایممن

طرح ا از .حل سایر .طالغات اینجانب از جر ه غرا.ت بیره عرر .تع قه تسویه نراید  .به این ترتیب اختیا اعطممای اخیممر
تخصیص بر نحوش تقسیم بیره .اندش عرر بدهکا اینجانب تا ز.ا تسویه بده  .باشد .

نام  ،امضاء  ،اثر انگشت درخواست کننده

این قسمت توسط بانک تکمیل می گردد .

بدینوسیله اعالم می دارد آقای/خانم ..................................................به شماره پرسنلی ................مبلغ  ...........................ریال
ما هیانه دریافت و توانایی استفاده از تسهیالت سفررا دارا می باشد.
تاییدیه مدیریت استان و یا شعبه محل زندگی
مهر و امضا

اداره کل رفاه و سالمت کارکنان
مهر و امضا

با سالم ب دینوسیله اعالم می دارد اقساط مربوط به تسهیالت سفر نامبرده به مبلغ  ..............................ریال توسط این صندوق
تضمین می گردد.
صندوق رفاه و تامین آتیه
مهر و امضا

