
 

 

 

 صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ بدون بهرهتعهد نامه بازپرداخت تسهیالت 

   نام خانوادگی   نام

       

   نام پدر
شماره 

 شناسنامه
  

 سریال 
 شناسنامه

  

       

   تلفن ثابت   محل صدور   متولد

       

   کد ملی   تلفن همراه

       

   نشانی

       

   ایمیل   پستیکد 

 

 زارو یکصد ه میلیون یک مبلغ در قبالتا  می نمایمخود را اعالم  تعهدو موافقت با مشخصات فوق اینجانب 

بابت سرمایه گذاری اینجانب گروه هفت (  ) سرمایه گذاری ایلیا تدبیرشرکت  توسطریال که (  ۱.۱۰۰.۰۰۰ )

              ، از تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری  می گرددصندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ واریز  به

(  شمسی سی ام هر ماهپایان تا نهایتا  وقسط  ۲) طی  ماهیانهبه صورت ) درج شده بر روی گواهی ( 

را صرفا از و تصفیه حساب مبلغ فوق اقساط از بابت بازپرداخت  ریال(  ۰۰۰/۵۵۰) هزار  پانصد و پنجاه مبلغ

مشخات واریزی را از طریق تلگرام به واریز نموده و  ربات تلگرام سرمایکموجود بر روی طریق درگاه بانکی 

  .  نمایم اعالم ۰۹۱۹۲۰۳۱۹۸۴شماره 

 در رابطه با موارد زیر اعالم می دارم :رضایت کامل خود را آگاهی و با امضاء این برگه  اینجانب

  شرکت سرمایه گذاری ایلیا تدبیر فوق الذکر ، در صورت عدم بازپرداخت به موقع اقساط تسهیالت         

 . مجاز به انجام اقدامات زیر خواهد بود) گروه هفت ( 

بر روی ربات سرمایک ) با مشخصات فوق ( سرمایه گذار شخص کلیه پاداش های مالی باقی مانده  – ۱

 . د شدتا آخرین ریال ضبط خواه

در فهرست سرمایه گذارن بد حساب قرار گرفته و برای ) با مشخصات فوق ( شخص سرمایه گذار  – ۲

محروم ( گروه هفت شرکت سرمایه گذاری ایلیا تدبیر ) انات خدمات و امک یتمامهمیشه ) مادام العمر ( از 

 خواهد بود .

باشد در صورت صالحدید ، نام و مشخصات  گروه هفت ( مجاز می شرکت سرمایه گذاری ایلیا تدبیر ) – ۳

را به اطالع سایر کاربران که اقساط تسهیالت را در موعد مقرر پرداخت ننمایند  یسرمایه گذارن بد حساب

 و سرمایه گذاران برساند .

  (  ۰۰۰/۵۰هزار تومان )  پنجاهبدینوسیه درخواست می نمایم مبلغ تسهیالت فوق الذکر در قبال کسر

  ای مالی اینجانب بر روی ربات تلگرام سرمایک به اینجانب تعلق گیرد . از پاداش ه

 

 نام و نام خانوادگی

 امضاءتاریخ و 


