دافغانستان بانک
آمریت عمومی نظارت از مؤسسات مالی غیر بانکی
مدیریت جوازدهی

فورم ضمانت خط شرکت خدمات پولی و صرافی
بخش اول:
 .1لطفاً شهرت مکمل تضمین کننده را در جدول ذیل درج نماید:
اسم و محل فعالیت تشبث

سکونت فعلی

سکونت اصلی

اسم

والیت

والیت

ولد

ولسوالی

ولسوالی

اینجا نصب و با مهر تضمین

ولدیت

ناحیه

ناحیه

کننده تاپه گردد.

نمبر تذکره

قریه

قریه

شماره تماس
ایمیل آدرس

 .2لطفاً در مورد تشبث یا فعالیت ضامن معلومات را قرار جدول ذیل ارائه نماید:

اسم و محل فعالیت تشبث
اسم تشبث

نوع فعالیت

نمبر جواز

شماره تماس شرکت

تاریخ اعتبار

ایمیل آدرس

آدرس تشبث

بخش دوم:
1/2

عکس تضمین کننده در

 .1تضمین هذا باید با حضور شخص تضمین کننده در مقابل کارمند مسوول در مدیریت جواز دهی آمریت عمومی نظارت
از مؤسسات مالی غیر بانکی یا در مقابل کارمند مسئول در آمریت زون مربوطه/مدیریت نمایندگی د افغانستان بانک در
والیات امضاء و شصت گذاری گردد .کارمند مسئول متذکره خود را مطمئین سازد که فورم تضمین هذا حسب اسناد و
مدارک مربوط به تضمین کننده خانه پوری گردیده و توسط شخص خود تضمین کننده امضاء و شصت گذاری می
گردد.
 .2در صورت که تضمین کننده ترک تضمین می نماید و یا نمی خواهد از مالک شرکت خدمات پولی و صرافی فوق
الذکر تضمین نماید ،هر دو جناح (تضمین کننده و مالک/سهمداران شرکت خدمات پولی و صرافی) مکلف است تا د
افغانستان بانک را عندالموقع باخبر سازند.
 .3هرگاه معلومات ضامن که در بخش اول این فورم ارائه گردیده تغییر نماید و یا تشبث و جواز فعالیت ضامن لغو گردد،
تضمین کننده و مالک/سهمداران شرکت خدمات پولی و صرافی مکلف اند تا د افغانستان بانک را عندالموقع کتب ًا
اطالع دهد .در غیر آن مسوولیت بدوش ضامن و مالک/سهمداران شرکت میباشد.
 .4تضمین متذکره صرف برای سه سال بوده و در زمان تمدید جواز فوق الذکر ،ضمانت خط هذا تجدید می گردد.
 .5این جانب (_________________) که شهرت مکمل ام در فوق ذکر گردیده است ،با رضایت تام اظهار میدارم
که از محترم (_________________) ولد (_________________) دارنده نمبر تذکره (_________)
که می خواهد جواز شرکت خدمات پولی و صرافی را در والیت (_________________) اخذ نماید ،تضمین
نموده و در صورت هر گونه تخلف و تخطی که از قوانین و مقررات نافذه کشور از آدرس شرکت خدمات پولی و
صرافی ایشان انجام یابد ،ایشان را در وقت معینه به مرجع مربوطه یا د افغانستان بانک حاضر می نمایم و در اقرار خود
صادق می باشم.
عکس بنده و مهر شرکت در فورم هذا و نقل تذکره تابعیت با جواز قابل اعتبار بنده به این تضمین خط ضمیمه گردیده و
صحت است.
امضاء تضمین کننده _________________ :

تاریخ:

/

شصت تضمین کننده_________________ :

/
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