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شماره................................................ :
تاریخ...................................................:

بسمه تعالی

عطف به مذاکرات و توافقات انجام شده فی مابین شرکت کیسون (سهامی عام) به شماره ثبت 22522و شررکت تعراونی
مسکن کارکنان شرکت کیسون به شماره ثبت  022223و خانم/آقای  ..........................................................................................با
کد عضویت .........................به عنوان عضو انصرافی پروژه هشتگرد شرکت تعاونی ،در خصوص نحوه پرداخت وجره انصررا
شخص انصرافی از پروژه هشتگرد مطابق با تقاضای انصرا مورخ  ..........................مقرر گردید ،استرداد وجوه پرداخت شده
از طر عضو توسط شرکت کیسون (سهامی عام) حداکثر تا تاریخ 2027/22/22صورت پذیرد ،که با ایرن وصرف شررکت
تعاونی مسکن کارکنان شرکت کیسون از هر گونه مسئولیت در قبال نامبرده در خصوص اسرترداد کرم مب ره بره میر ان
................................................ریال معا می گردد و بدیهی است هیچ گونه حق و حقوقی برای نرامبرده در شررکت تعراونی
قابم احراز نخواهد بود و خانم /آقای  ....................................................در کمال صحت عقم و اختیار و بدون هیچ گونه اجبرار
و اکراهی اعالم رضایت و موافقت خود را با این موضوع اعالم می نماید و حق مراجعه به شرکت تعاونی مسرکن کارکنران
شرکت کیسون و پروژه هشتگرد را از خود به طور کامم س ب و ساقط نموده است.
بدیهی است شرکت کیسون در زمان کوتاه تری نسبت به استرداد وجوه اقدام خواهد نمود.

شركت تعاوني مسكن كاركنان ش كرت كيسون
بسمه تعالی

بدینوسیله اینجانب  ....................................................................................به شماره ملی ................................................................
با کدد ضودوی ............................ .بده مادارک .ر پدوژهه  333ژاحدد هادگرو شدوک .عاداژنی ر دمدده ا ژ ر
عاریخ  ..........................عقاضا

انصواف خو را از دن اضال نمو

ژ با ضنای .به عوافقات صورت پذیوفگه که مور عأیید

ژ رضای .اینجانب می باشد مقور گو ید کلیه مطالبات بنده از باب .انصواف از ماارک .ر پوژهه هادگرو جمادا بده
مبلغ.........................................................ریال  ،از شوک .عااژنی مسکن کارکنان شوک .کیسون به شماره ثب342423 .
به شوک .کیسون( سهامی ضا ) به شماره ثب 44524 .منگقل گو

ژ بدیهی اس .با اموا این فدو اضدال ژ اادوار

می نمایم هیچ گونه طلبی از شوک .عااژنی مسکن کارکنان شوک .کیسون نداشگه ژ ندار ژ هیچ گونه ا ضایی چده
ر حال ژ چه ر دینده به طوفی .دن شوک .نخواهم اش ..بدیهی اس .شوک .کیسون بو اسدا

عوافدن نامده سده

جانبدده شددماره ................................................مددور ............................... .مگاهددد بدده پو اخدد .کلیدده مطالبددات صدددرالذکو
مطابن اانون به اینجانب می باشد.

