فرم تعهد نامه محضری
دفاتر پیشخوان شهری و روستایی متقاضی استفاده از خدمات پرتال کشوری پیشخوان دولت
اینجانب به نام  ............................نام خانوادگی  ...................................به شماره شناسنامه  ............................تاریخ تولد  ......................صادره از
 .............................متقاضی استفاده از خدمات پرتال کشوری پیشخوان دولت میباشم و لذا متعهد میگردم اطالعات ارائه شده در این تعهدنامه مورد
تأیید اینجانب بوده و مسئولیت هرگونه کتمان حقیقت و یا سوءاستفاده از اطالعات هویتی که در اختیارم قرار میگیرد را شخصاً برعهده خواهم
گرفت و متعهد به جبران خسارت مادی و معنوی هرگونه استفاده سوء از خدمات پورتال و پاسخگوئی آن نزد مراجع قانونی کشور میباشم.
همچنین با توجه به ضوابط و شرایط که در تعامل با دستگاههای اجرائی به مرحله اجراء درمیآید اعم از کارمزدها ،رویهها و استانداردها ،اجازه
هرگونه مداخله در امور مربوطه را خارج از حوزه مسئولیتهای دفتر پیشخوان دولت و امتیاز مربوطه در چارچوب مفاد آئیننامه ابالغی را از خود
سلب مینمایم و درصورت هر اقدام خارج از شرایط اعالم شده ،مجموعههای تخصصی اجازه قطع سرویس و عدم تداوم خدمت را تا زمان رسیدگی در
هیأت رسیدگی به تخلفات را خواهد داشت.
آدرس سکونت اینجانب:
استان  ..........................شهرستان /روستا  .........................آدرس ................................................................................................................................
آدرس دفتر پیشخوان ICT /روستایی اینجانب به کد.................................................. :
استان  ..........................شهرستان  /روستا  .........................آدرس ...............................................................................................................................
شماره قرارداد  .............................................................با شرکت /پست/پست بانک /مخابرات ...............................
مجوز این دفتر پیشخوان دولت به شماره نامه

/کد

/سریال  ................................................در تاریخ  ...........................توسط سازمان /شرکت

 ......................................................................صادرگردیده است.
اطالعات تماسی اینجانب و نیز آدرس ایمیل قابل دسترس جهت ارسال و دریافت مکاتبات به شرح ذیل میباشد.
شماره تلفن همراه..................................................... :

تلفن ثابت........................................... :

آدرس پست الکترونیکی........................................................................ :
نمونه اثر انگشت:

نمونه اثر انگشت

نمونه امضاء:

نمونه امضا

صحت امضا و اثر انگشت آقای  /خانم  ...............................................................فرزند  .....................................به شماره شناسنامه  ............................................کد ملی
 .............................................................................................با توجه به اطالعات وارده منطبق با کارت ملی (برابر اصل ) نامبرده در این سند مورد تایید میباشد.
امضا و مهر دفتر اسناد رسمی
کد دفتر اسناد رسمی........................................... :
آدرس دفتر اسناد رسمی ........................................................................................................

