صرافی ایرن

این قسمت توسط صرافی تکمیل می شود.

IRENEXCHANGE

تاریخ حواله:

شرکت تضامنی قاضی زاده اسالمی و شرکاء

شماره حواله:

با مجوز رسمی از بانک مرکزی ج.ا.ا شماره ثبت 599999
فرم اطالعات مربوط به درخواست حواله ارزی از طریق صرافی ایرن

Web Site: IRENEXCHANGE.COM

The first name and last name
of the buyer
Passport number of the buyer

نام و نام خانوادگی خریدار
کد ملی خریدار
آدرس و تلفن همراه

Address & Mobile Iran
contact

خریدار
عدد:

مبلغ حواله
و نوع ارز

Currency Amount

به حروف

نام ذینفع

Beneficiary Name

شماره حساب ذینفع

Account NO:

شماره حساب بانکی

IBAN/ Sort code/ Routing /
Transit & Institution / BSB
/ Clearing

کشور ،شهر و نشانی

Beneficiary. Country-City
& Address

بین المللی ذینفع

ذینفع
شماره تلفن ذینفع

Beneficiary. TEL.NO

بانک ذینفع

Beneficiary. Bank

نشانی بانک ذینفع

Beneficiary.Bank
Address

کد سوئیفت

Swift Code:
Datail of Payment

علت درخواست حواله ارزی
شماره پروفرما

P.I.NO.

تاریخ پرو فرما

P.I.Date

شماره ثبت سفارش
نوع ارز

C.B.NO.

مبلغ ارزی

کارمزد ارزی

فی

کارمزد ریالی

مبلغ کل

-1

مسئولیت ناشی از هرگونه اشتباه در اطالعات ثبت شده در فرم حواله برعهده خریدار می باشد.

-2

هزینه های بانکی  -مالیاتی و سایر کسورات قانونی حواله ارسالی در بانک مقصد برعهده گیرنده حواله می باشد.کارمزد بانکی وهزینه های ارسال حواله برعهده خریدار می باشد.

-3

هزینه های برگشت حواله به دلیل نقص اطالعات و یا ثبت اطالعات اشتباه برعهده خریدار است .و در صورت درخواست برای ارسال مجدد خریدار متعهد به پرداخت کلیه هزینه های ارسال می باشد.

-4

مسئولیت برگشت حواله به هر دلیلی بر عهده خریدار بوده وکلیه کسورات نقل و انتقال برعهده ایشان می باشد و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نیست.

-5

مشتری متعهد میگردد حداکثر ظرف مدت ده روز وصول و یا عدم وصول حواله را در کشور مقصد به صورت مکتوب به اطالع صرافی برساند ودر غیر اینصورت هیچ گونه مسئولیتی برعهده صرافی نمی
باشد.

-6

درصورتی که مشتری نیاز به مدارک قانونی تاییدیه دریافت حواله در بانک مقصد را داشته باشد باید در فرم حواله این مورد را متذکر شده و هزینه های آن را بپردازد .در غیر اینصورت صرافی هیچگونه
مسئولیتی ندارد.

-7

خریدار ،کلیه قوانین و مقررات صادره از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و همچنین قوانین بین المللی ناظر بر نقل و انتقاالت ارزی را می پذیرد و متعهد می گردد ارسال این حواله مغایر با موارد
پولشویی و غیرقانونی نیست و چنانچه وجه حواله ارسالی بعلت مقررات بین المللی و همچنین توسط کشورهایی که مقررات تحریم را علیه کشور جمهوری اسالمی ایران اعمال نموده اند ،بلوکه و ضبط
گردد ،هیچگونه مسئولیتی متوجه صرافی ایرن نبوده و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و اسقاط می نماید.

امضاء خریدار

با تشکر
صرافی ایرن

آدرس :تهران -نارمک -میدان نبوت -اول جانبازان شرقی -پ  594تلفن( :خط ویژه)  99554595فکس99794997 :

.

