
    011  ومًوٍ شمارٌ

 برگ دادخًاست بٍ دادگاٌ وخستیه
 ....  شوارُ پزًٍذُ

 وام پذر وام خاوًادگى وام مشخصات طرفیه

 

 محل اقامت شغل سه
)شْزستاى/بخش/دّستاى/هٌطقِ( خیاباى  

 کَچِ کذپستی پالک

 هشخصات خَاّاى   خًاَان

      

 هشخصات خَاًذُ خًاوذٌ

      

 ) در صَرت ٍجَد( یقاًًَ ٌذُیًوا ای لیهشخصات ٍک قاوًویيکیل یا ومایىذٌ 

      

 یخسارات قاًًَ ِیبِ اًضوام کل الیالشام بِ اًجام تعْذ در فک رّي هقَم بِ        ر خًاستٍ یا مًضًع ي بُای آن

 ادخًاستددالئل ي مىضمات 

 ()مذارک
 "گزید اسیهذرک هَرد ً-3"ُپزداخت شذ یصَرتحسابْا -2قزارداد با خَاًذُ -1هصذق:  زیتصَ

 محترم دادگاٌ استیر
 : شزح دادخَاست

 ] وام شُرستان محل يقًع ملک [ ییمحترم مجتمع قضا استیر
ذ ُ هٌعقذ ٍ در هَاع  با سالم احتزاهاً بِ استحضار هی رساًذ: ایٌجاًب بزای بِ دست آٍردى تسْیالتی در اخذ ٍام اس خَاًذُ/خَاًذگاى، قزاردادی را با ًاهبزد

خت کلیِ ٍجَُ ٍ اقساط هتعلقِ پزداخت کزدُ ام. ًظز بِ ایٌکِ با ٍصف هزاجعات هکزر ٍ پزدا       هتعلقِ را در حق خَاًذُ/ خَاًذگاى ردیف  هقزر اقساط 

ٍ اًج  ام تس  َیِ حس  ان، خَاً  ذُ/ خَاً  ذگاى اس اًج  ام تعْ  ذات ق  زاردادی خ  َد ان  زُ ه  ی رٍد ٍ ّوالٌ  اى هل  ک ایٌجاً  ب ج  ش  پ  الک               

هَجبی بز اداه ِ آى ٍج َد   در ٍثیقِ ٍ رّي خَاًذُ / خَاًذگاى قزاردارد کِ با ٍصف اًجام تعْذاتن،     شوارُ ٍ ًام شْزستاى     بخش        /        ثبتی 

بِ فک رّ ي ب ِ اًض وام کلی ِ خس ارات ٍ           قاًَى هذًی صذٍر حکن بِ هحکَهیت خَاًذُ / خَاًذگاى ردیف  10ٍ090ٍ1301ًذارد فلذا بِ استٌاد هَاد 

ى ٍ احزاس تسَیِ حس ان ب ِ اًج ام    صَرتحسان فی هابیي ٍ هالحظِ دفاتز خَاًذُ/ خَاًذگا ّشیٌِ دادرسی هَرد استذعاست. عٌذاالقتضا  اس جْت بزرسی 

 .کارشٌاسی حسابزسی ًیش استٌاد هی ًوایذ

 احترام ذیتجذ با

 اثز اًگشت -هْز  -هحل اهضا 

 هحل ًقش توبز

 شوارُ ٍ تاریخ ثبت دادخَاست

 . ..........................ریاست هحتزم شعبِ ..

 ... رسیذگی فزهاییذ.....................دادگاُ 

 

 ام خاًَادگی ارجاع کٌٌذًُام ٍ ً

 ... اهضا.......تاریخ 

 


