
 بسمه تعالي

 
 ماهه شش بازرپداخت با  ریالی 000/000/00  رافه خرید کارت ردخواست فرم

 متولد ............................ کدملیو ................... شناسنامه شمارهبه .....................  فرزند ................................. اینجانب                

 تلفن.......... ................................................................ به نشانی ،شاغل/بازنشستههمكار ................ پرسنلیدباک ...............

 شرایط داشته و ماهه  ششبا سررسید و بازپرداخت  ریال000/000/00غ به مبل به نام خود تقاضای دریافت کارت خرید.......... .........

 تقبل مینمایم. صوص موضوع تعهد،خدر ذیل را مفاد و
کارت دریافتی برای خرید در کلیه فروشگاه های زنجیره ای رفاه و مرکز خرید و خدمات طرف قرارداد شرکت مذکور بوده که -1

 قابل دسترسی می باشد.  www. Refah.irفروشگاه های مربوط در سایت  اطالعات و اسامیفهرست 

ماه متوالی از اولین ماه دریافت  6ماه ( بوده که در  6درصد در  پنجسالیانه ) %10ماهه کارت  6به بازپرداخت سود مربوط  -2

 ریال از فیش حقوقی کسر خواهد شد. 000/500/07ریال ماهیانه و جمعا معادل  000/250/12کارت با اقساط مساوی به مبلغ 

و مختار است تا به وکالت و وصایت از اینجانب نسبت به برداشت مطالبات بانک کشاورزی و صندوق رفاه و تامین اتیه مجاز -7

و حق تهاتر دیون اینجانب بابت خود از بابت اعتبار و صدورکارت مذکور از حقوق و مزایا و از هرگونه حساب اینجانب اقدام نماید 

و صندوق را دارند و همچنین حق کسر دیون اینجانب  نزد بانک کشاورزیاینجانب و وثایق موجود  مطالبات با هرگونه کارت رفاه

 را بعد از فوت از محل غرامت بیمه عمر و سایر مطالبات دارند.

در صورت مفقود یا سرقت کارت متعهد هستم بالفاصله مراتب را به صندوق یا نزدیک ترین فروشگاه رفاه اعالم تا نسبت به -4

 می باشد و حق طرح هرگونه اینجانب هرگونه عواقب بعدی متوجهمسئولیت مسدود شدن کارت اقدام گردد در غیر اینصورت 

 ادعای بعدی را از خود سلب و اسقاط می نمایم.

تعویض کارت ها با پول نقد مطلقا ممنوع می باشد لذا صندوق و شرکت فروشگاه های رفاه و مرکز خرید مجاز به نقد کردن -5

 اعتبار کارت صادره نمی باشند.

ت دارنده کارت محسوب شده و حق استفاده از اعتبار کارت در فروشگاه های رفاه و مراکز خرید طرف قرارداد را حامل کار-6

  دارد لذاصندوق و فروشگاه مسئولیتی در خصوص سرقت یا مفقودی کارت نداشته و مسئول احراز هویت حامل کارت نمی باشند.

و غیره علی االصول تكلیف صندوق و فروشگاه رفاه نمی باشند مگر در صدور کارت المثنی در صورت سرقت ، حریق ،مفقودی -0

در چنین  صورت پذیرداستفاده شخص ثالث از اعتبار کارت درصورتیكه مواردی استثناء مراتب در اسرع وقت اعالم گردد.

 .نیز صدور کارت المثنی مستلزم پرداخت هزینه مربوط طبق اعالم شرکت فروشگاه رفاه می باشد مواردی

 امضاء  اترخي  : می باشد. ...................کلیه مفاد و شرایط فوق مورد اتدیی اینجانب 


