
 

    81 ومًوٍ شمارٌ

 برگ دادخًاست بٍ دادگاٌ وخستیه
 ....  شوبرُ پزًٍذُ

 وام پذر وام خاوًادگى وام مشخصات طرفیه

 

 محل اقامت شغل سه
)شْزستبى/بخش/دّستبى/هٌطقِ( خیبببى  

 کَچِ کذپستی پالک

 خصبت خَاّبىهش خًاَان

      

 هشخصبت خَاًذُ خًاوذٌ

      

 ) در صَرت ٍجَد( یقبًًَ ٌذُیًوب بی لیهشخصبت ٍک ویيکیل یا ومایىذٌ قاوً

      

 اس سلب قذرت کبر کزدى یًبش بىیاس تصبدف ٍ ضزر ٍ س یهطبلبِ خسبرات ًبش یتقبضب خًاستٍ یا مًضًع ي بُای آن

 ادخًاستددالئل ي مىضمات 

 ()مذارک

 ٌبسعٌذاللشٍم ارجبع اهز بِ کبرش -2کالسِ ..... یفزیپزًٍذُ ک بتیهحتَ -1

 محترم دادگاٌ استیر

 : شزح دادخَاست

 شُرستان...... یمحترم دادگستر استیر
 رسبًذ: یسالم ٍ احتزام، بِ استحضبر ه نیبب تقذ

 ٌجبًاب یراسات ا  یسبق پاب  یاستخَاًْب یخَاّبى تصبدف کزدُ ٍ هٌجز بِ شکستگ ٌجبًبیبب ا یدر راًٌذگ یبطیاحت یدر اثز ب ی...) خَاًذُ( دعَ یآقب -1 

 شذُ است. جبدیا نیدرصذ ًقص عضَ بزا ستیب جِیُ است. کِ در ًتشذ

 پزداخت شذُ است . ٌجبًبیبِ ا بلیکزدُ کِ جوعبً بِ هبلغ ........ ر يییتع ِید نیالسم بزا یپس اس بزرس یفزیدادگبُ ک -2 

 يیببشذ کِ ًتَاًستن کبر کٌن ٍ اس ا یکزدم کِ ....هبُ ه یه بفتیدر بلیشغل هي ...... بَدُ ٍ بب سببقِ ...... سبلِ رٍساًِ حذاقل هبلغ ..... ر ٌکِیبب تَجِ بِ ا -3

ٍ هاَاد   یقَاعذ فقْ زیضزر ٍ سبٍ قبعذُ ال یهذً تیلبِ قبًَى هسئَ تیدرهبى ٍ هعبلجِ ٍ .... خزج کزدُ ام . لذا، بب عٌب ٌِیبِ عٌَاى ّش بلیبببت هبلغ ........ ر

 بىیا اس تصابدف ٍ ضازر ٍ س   یبِ عٌَاى خسبرات ًبشا  بلیبِ پزداخت هبلغ ........ر یخَاًذُ دعَ تیبز هحکَه یٍ صذٍر حکن هبٌ یذگیرس ی، تقبضب یقبًًَ

  اس سلب قذرت کبرکزدى را دارم . یًبش

 احترام ذیتجذ با                

 وام ي وام خاوًادگی

 اثز اًگشت  -هْز  -ضب هحل اه

 هحل ًقش توبز

 شوبرُ ٍ تبریخ ثبت دادخَاست

 . ..........................ریبست هحتزم شعبِ ..

 ... رسیذگی فزهبییذ.....................دادگبُ 

 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ارجبع کٌٌذُ

 ... اهضب.......تبریخ 

 


