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 شرايط عمومی:

شرکت بهمن لیزينگ( 1 شرکت بهمن لیزينگ مبلغ پیش پرداخت طی يک فقره چک بانكی در وجه  سابهاي بانكی بنام  شعنزد  يا واريز نقدي به يكی از ح ه کندوان انقالب بملت 

 شود.انجام 94/24720شعبه خالداسالمبولی ،جاري طالئی سپه    12/709056

شتاب  2 شبكه  ضو  ساب هاي بانكی ع ساط ماهانه چک دريافت میگردد ، چكهاي دريافتی بايد ازح ضی ،( بابت اق در وجه  وده وتماماً وبدون هیچ گونه قلم خوردگی ببه نام متقا

 :شرکت بهمن لیزينگ صادر گردد.  تعداد چک هاي دريافتی بابت اقساط ماهانه به شرح ذيل می باشد

ساط ماهانه و )بچک بافقره  23حداقل  ساط)چک کلی( و )1ت اق ساط بدون 1( فقره چک باقی مانده اق ضمین به مبلغ کل اق ضمانت در  تاريخ وبدون درج ( فقره چک  ت ذکر کلمه 

 متن چک 

 . ماه قبل از سررسید چک کلی متقاضی می بايست نسبت به تقسیط چک کلی اقدام نمايد 2توجه: * 

 صادر گردد. در وجه شرکت بهمن لیزينگ و و توسط متقاضی تكمیل شرکت چک ها بايد در محلکلیه (3

 .می باشدWWW.BAHMANLEASING.COM(ساير شرايط پذيرش مطابق با روال متعارف شرکت مندرج درسايت شرکت بهمن لیزينگ به آدرس: 4

 هزينه نقل وانتقال بعدي به عهده خريدار می باشد.نزد شرکت باقی مانده و  و به نام شرکت بهمن لیزينگ تا پايان اقساط وتسويه حساب نهايی  پالک خودرووسند ( 5

 مدارک اولیه مورد نیاز

 يک سري -(برابر اصل شده توسط نمايندگی ويا دفاتر اسناد رسمی )کپی کلیه صفحات شناسنامه متقاضی (1

 يک سري -(برابر اصل شده توسط نمايندگی ويا دفاتر اسناد رسمی)کارت ملی  متقاضی ي کپی پشت و رو  (2

 يک سري -متقاضی)برابر اصل شده توسط نمايندگی ويا دفاتر اسناد رسمی( گواهینامه پايه يک يکپی پشت و رو (3

 يک سري -(ايندگی ويا دفاتر اسناد رسمیبرابر اصل شده توسط نم ،دفترچه کار  ،)کارت هوشمند، کارت سالمتمتقاضیکپی مدارک شغلی  (4

 .اصل چک بانكی ويا فیش واريز نقدي بابت پیش پرداخت  (5

 نمايند .  معرفی شده بايستی فرم تعهد محضري مطابق با نمونه موجود در شرکت را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و به همراه ساير مدارک به شرکت ارايه منضا (6

 مطابق با نمونه موجود در شرکت را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم ودر زمان تحويل خودرو به شرکت ارايه نمايد.متقاضی بايستی فرم اقرارنامه محضري  (7

ضیح: ضی  دريافتی الف(مدارکتو سط متقا سی هاي اولیه بوده و واريز پیش پرداخت و همچنین ارائه مدارک تو شرکت بهمن لیزينگ هیچگونه فوق تنها براي برر تعهدي براي 

شرکت. ايجاد نخواهدکرد سنجی  سط کمیته اعتبار  ستی تو ستندات درخوا سی مدارک وم ضی  منوط به برر صیص خودرو به متقا شرايط تخ شرکت بهمن  واحراز  مورد نظر 

به متقاضی عودت شده  وبدون هر گونه سود مشارکت ويا امثالهم  ناًمی باشد ودر صورت عدم احراز شرايط، مبلغ پیش پرداخت عی به متقاضی   براي واگذاري خودرو لیزينگ

 ومتقاضی حق هرگونه اعتراض در اين مورد را از خود سلب نموده است.

 دعوت به عمل خواهد آمد. شرکت ويا از ايشان جهت حضور در  کمیته اعتبار سنجی هاز متقاضی اخذ شد يب( در صورت نیاز، اسناد ومدارک ديگر

داده واحراز صالحیت شده وجه به محدوديت خودروهاي موجود جهت واگذاري، اولويت با متقاضیانی خواهد بود که مستندات ومدارک مورد نیاز را سريعتر به شرکت ارائه ج( با ت

شده و شرکت، پذيرش متوقف  شخیص واعالم  صورت تكمیل ظرفیت پذيرش بنا به ت شندودر  ضیان وجه با شده عودت  پیش پرداخت عیناً به متقا مازاد بر ظرفیت پذيرش 

 ومتقاضی حق هرگونه اعتراض در اين مورد را از خود سلب نموده است.   وهیچ گونه سود مشارکتی پرداخت نمی گردد میگردد 

 ساب مناسبی داشته باشد و محل کسب حد( در صورت معرفی کاسب معتبر بعنوان ضامن ، محل کسب بايد در مرکز استان و يا شهرستان هاي بزرگ استان بوده و ضامن گردش 

سرقفلی شد . جواز کسب  و يا ملک مسكونی و  سسه اتومبیل همدر مالكیت ضامن با شگاه موبايل و قطعات کام، آرايشگاه ، اي کرايه شاور امالک ، مو ،  پیوترکافی نت و فرو

 . استکسب ساير مشاغل منوط به تايید کمیته اعتبار سنجی می باشد . پذيرش جواز نخرازي و کلیه مجوزهاي کسب مشاغل روستائی مورد  قبول 

ساط و عدم وجود هرگونه بد  صورت پرداخت به موقع اق ساط، هزينه*در  سابی در طول دوره پرداخت اق شرکت  هاي ح سند در پايان دوره قرارداد به نام خريدار به عهده  انتقال 

 بهمن لیزينگ خواهد بود

 .سال اول بوده وبراي طول دوره با ز پرداخت اقساط نیز داراي بیمه بدنه می باشدداراي بیمه شخص ثالث  واگذاري*کلیه خودروهاي 

 * محل تحويل خودرو کارخانه تبريز می باشد.

     امضاء متقاضیمهر و امضا نمايندگی                                                                                                                                                                        شرايط اعطاي مجوز کاپوتاژ:*

                     قانونی مربوطه مجوز کاپوتاژ صادر میگردد.          در صورت درخواست متقاضی ودر چارچوب مقررات جاري مبادي *
 فرمايیدتماس حاصل 187و131،123،121، 119 ، 114 داخلی   82407تلفن: جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره                                                                      

 ) ريال( واريز نقدي ) شامل مالیات بر ارزش افزوده و بیمه بدنه سال اول( نوع خودرو
تعداد 

 اقساط

 ) ريال( اقساط ماهیانه

 تضامین

ور
ح

ک م
و ت

 فا
ده

شن
ک

 

       پیش پرداخت
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 ) ريال( افزوده

بیمه بدنه سال 

 ) ريال( اول

جمع واريز 

 ) ريال( نقدي

اصل مبلغ 

 ) ريال( قسط

قسط بیمه بدنه 

 ) ريال( سالهاي اتی
 ) ريال( جمع

469،119،653 97،870،000 53،010،347 620،000،000 48 69،220،000 3،310،000 72،530،000 

 ارائه دو ضامن معتبر

436،189،653 130،800،000 53،010،347 620،000،000 60 63،080،000 3،530،000 66،610،000 
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