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 شرايط عمومی:

يا واريز نقدي به يكی از حسررابهاي بانكی بناش شرررکت بهمن لیزينگ نزد ملت شرردبه کندواب انقال   مبلغ پیش پرداخت طی يك فقره چك بانكی در وجه شرررکت بهمن لیزينگ( 1

 انجاش شود.94/24720،جاري طالئی سپه شدبه خالداسالمبولی    12/709056

شتا  ،به ناش 2 شبكه  ضو  سا  هاي بانكی ع ساط ماهانه چك دريافت میگردد ، چكهاي دريافتی بايد ازح شرکت  ( بابت اق ضی وبدوب هیچ گونه قلم خوردگی بوده وتماماً  در وجه  متقا

 بهمن لیزينگ صادر گردد.  تدداد چك هاي دريافتی بابت اقساط ماهانه به شرح ذيل می باشد:

 بدوب درج تاريخ وبدوب ذکر کلمه ضمانت در متن چك ( فقره چك  تضمین به مبلغ کل اقساط  1( فقره چك باقی مانده اقساط)چك کلی( و )1فقره چك بابت اقساط ماهانه و ) 23حداقل 

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

 (کلیه چك ها بايد در محل شرکت و توسط متقاضی تكمیل و در وجه شرکت بهمن لیزينگ صادر گردد.3

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

 ه و هزينه نقل وانتقال بددي به عهده خريدار می باشد.( سند وپالک خودرو تا پاياب اقساط وتسويه حسا  نهايی  به ناش شرکت بهمن لیزينگ و نزد شرکت باقی ماند5

 مدارک اولیه مورد نیاز

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

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

 يك سري -کپی پشت و روي گواهینامه پايه يك متقاضی)برابر اصل شده توسط نمايندگی ويا دفاتر اسناد رسمی( (3

 يك سري -کپی مدارک شغلی متقاضی)کارت هوشمند، کارت سالمت، دفترچه کار ، برابر اصل شده توسط نمايندگی ويا دفاتر اسناد رسمی( (4

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

 ارايه نمايند . ضامن مدرفی شده بايستی فرش تدهد محضري مطابق با نمونه موجود در شرکت را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و به همراه ساير مدارک به شرکت  (6

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

هییگونه تدهدي براي شرررکت بهمن لیزينگ ايجاد الف(مدارک دريافتی فوق تنها براي بررسرری هاي اولیه بوده و واريز پیش پرداخت و همینین ارائه مدارک توسررط متقاضرری توضرری :

س. نخواهدکرد ستی تو ستندات درخوا سی مدارک وم ضی  منوط به برر صیص خودرو به متقا شرکتتخ سنجی  شرکت بهمن لیزينگ براي  ط کمیته اعتبار  شرايط مورد نظر  واحراز 

شارکت ويا امثالهم  به مت سود م شرايط، مبلغ پیش پرداخت عیناً وبدوب هر گونه  صورت عدش احراز  شد ودر  ضی   می با ضی حق واگذاري خودرو به متقا شده ومتقا ضی عودت  قا

 لب نموده است.هرگونه اعتراض در اين مورد را از خود س

  ( در صورت نیاز، اسناد ومدارک ديگري از متقاضی اخذ شده ويا از ايشاب جهت حضور در  کمیته اعتبار سنجی شرکت دعوت به عمل خواهد آمد.

ر به شرررکت ارائه داده واحراز صررالحیت شررده ج( با توجه به محدوديت خودروهاي موجود جهت واگذاري، اولويت با متقاضرریانی خواهد بود که مسررتندات ومدارک مورد نیاز را سررريدت

ضیاب مازاد بر ظرفیت پ شده و وجه پیش پرداخت عیناً به متقا شرکت، پذيرش متوقف  شخیص واعالش  صورت تكمیل ظرفیت پذيرش بنا به ت شندودر  شده عودت میگردد  با ذيرش 

 ورد را از خود سلب نموده است.   وهیچ گونه سود مشارکتی پرداخت نمی گرددومتقاضی حق هرگونه اعتراض در اين م

سبی سا  منا ضامن گردش ح ستاب بوده و  ستاب هاي بزرگ ا شهر ستاب و يا  سب بايد در مرکز ا ضامن ، محل ک سب مدتبر بدنواب  صورت مدرفی کا سب  و  د( در  شد و محل ک شته با دا

شاور امالک ، موسسه  شد . جواز کسب م ضامن با شگاه ، کافی نت و فروشگاه موبايل و قطدات کامپیوتر ، خرازي و سرقفلی و يا ملك مسكونی در مالكیت  اتومبیل هاي کرايه ، آراي

 کلیه مجوزهاي کسب مشاغل روستائی مورد  قبول نمی باشد . پذيرش جواز کسب ساير مشاغل منوط به تايید کمیته اعتبار سنجی است .

سابی ساط و عدش وجود هرگونه بد ح صورت پرداخت به موقع اق شرکت بهمن  *در  سند در پاياب دوره قرارداد به ناش خريدار به عهده  ساط، هزينه هاي انتقال  در طول دوره پرداخت اق

 لیزينگ خواهد بود

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

 ارخانه تبريز می باشد.* محل تحويل خودرو ک

     امضاء متقاضیمهر و امضا نمايندگی                                                                                                                                                                        شرايط اعطاي مجوز کاپوتاژ:*

 *در صورت درخواست متقاضی ودر چارچو  مقررات جاري مبادي قانونی مربوطه مجوز کاپوتاژ صادر میگردد.        

                      
 فرمايیدتماس حاصل 187و131،123،112، 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
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       پیش پرداخت

 ) ريال(

مالیات برارزش 

 ) ريال( افزوده

بیمه بدنه سال 

 ) ريال( اول

جمع واريز 

 ) ريال( نقدي

 اصل مبلغ قسط

 ) ريال(

قسط بیمه بدنه 

 ) ريال( سالهاي اتی
 ) ريال( جمع

541،979،653 101،740،000 56،280،347 700،000،000 48 71،970،000 3،520،000 75،490،000 

 ارائه دو ضامن مدتبر

507،799،653 135،920،000 56،280،347 700،000،000 60 65،550،000 3،750،000 69،300،000 

 تن 44تن به 40با افزایش ظرفیت از
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