شماره :

فرم درخواست
تولید مجدد رمز دوم
شرکت ارتباطات سیار ایران

تاريخ :

کد مدرك(FO-321-62/00( :

صفحه  1از 1

اين قسمت توسط مشترك تكميل گردد

اینجانب/شرکت  ..................................شماره شناسنامه/شماره ثبت ................................
صادره از  .......................مالک /وکیل قانونی تلفن همراه شماره .......................................
درخواست ارایه مجدد رمز دوم شماره فوق الذکر را دارم.

زمان مراجعه

امضاء مشترك یا وکیل قانونی

هوی ت مش ترك  /وکی ل ق انونی ررار ر ....................................................................................
اين قسمت توسط واحد اجرايي تكميل گردد

ره شماره سریال  .............................................احراز گردید و گواهی می شود تلفن هم راه ر ه
شماره فوق الذکر متعلق ره  ............................................می راشد.
کد ملی:

درخواست مشترك مذکور در تاریخ  .............................در سیس ت خ دمام مش تریان ثب ت و
رمز دوم جدید ارائه گردید.
مهر و امضاء مسئول واحد اجرائی

امضاء اقدام کننده در سیست

 اینجانب  ........................................رمز دوم جدید خود را دریافت نمودم.
امضاء مشترك یا وکیل قانونی

شرايط ومقررات
 -1حفظ محرمانگی کلمه عبور ارائه شده و مسئولیت هرگونه سوءاستفاده احتمالی از آن ره عه ده ش م مش ترك
روده و توصیه میگردد ره منظور راالرردن ضریب امنیت و جلوگیری از دستیاری غیر مجاز حتما پس از اولین ورود ره
سیست نسبت ره تغییر کلمه عبور اختصاصی اقدام گردد.
 -2رمز دوم خود را از طریق سامانه پیامكی  9898و یا تماس را سامانه تلفن گویای  8889دریافت نمایید.
 -3تغییر رمز دوم از طریق تلفن گویا ,پی ام کوت اه (ارس ال ع دد  4ر ه  )9898و از طری ق س ایت www.mci.ir
امكان پذیر است.
 -4در خصوص اش اص حقیقی ,حضور مالک یا وکیل قانونی و در خصوص اش اص حقوقی ,حضور مدیر عام ل ی ا
نماینده تام االختیار و ارائه معرفینامه معتبر و روزنامه رسمی ره هنگام تكمیل فرم درخواست در واحد اجرایی الزام ی
است .درضمن از تاریخ تنظی وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی و طبق مفاد مورد وکالت ,ارائ ه س رویس ر ه آخ رین
وکیل مقدور میراشد.
 -5مسئولیت حفظ و نگهداری از رمز دوم و تلفنهمراه ره منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی ر ه عه ده
مشترك میراشد.

اینجانب  ..................................................مقررام فوق را مطالعه و رعایت مفاد آن را تعهد می نمای .

امضاء و اثر انگشت مشترك یا وکیل قانونی

