
                     عضوگروه خودرو سازي سايپا                                                                                                                                                              (سهامي عام) شركت ليزينگ رايان سايپا    

 

 نامه_شماره: شماره نامه                               

     نامه_خیتار: تاریخ  نامه 

 

 نمايندگان محترم فروش شركت ليزينگ رايان سايپا                       

  با سالم      

 . ل اعالم مي گردداز طريق شركت ليزينگ رايان سايپا به شرح ذي زلمحصوالت شركت سايپا دي( اجاره بشرط تمليک )  اعتباري - نگيليزي ط فروش احتراما شراي                   

 

 

  %05الت با تسهي (کاجاره بشرط تملي) اعتباري   -نگيليزي              

 بيمه بدنه  سال اول ماليات بر ارزش  افزوده مدت بازپرداخت %05  التميزان تسهي بهاي خودرو نوع خودرو
 مبلغ پيش دريافت

 (در وجه  شركت رايان سايپا)
 بيمه بدنه مبلغ  هر چک  با 

 

 مبلغ چک تضمين

 

 ادشماره قرارد

تن  6فوتون 

 خوابدار
0500555555555 050.055555555 

 005.055000 ماهه 3چک  0

6050.35.55 

5.355605555 553055.035555 650335.505555 090. 

 0903 055905.095555 00950605555 50.53605555 55650005095 ماهه 3چک  9

 0900 050905.655555 00053005555 050695555.. 50956005360 ماهه 3چک.5

 0900 950.553305555 0005.505555 0056005555. 5350005593. ماهه 3چک 56

 0906 05.0353055555 05350565555 33056095555 0550005569. ماهه 3چک 5.

 مبالغ به ريال مي باشد. 

 

 

 



                     عضوگروه خودرو سازي سايپا                                                                                                                                                              (سهامي عام) شركت ليزينگ رايان سايپا    

 

 نامه_شماره: شماره نامه                               

  نامه_خیتار: تاریخ  نامه 

    %65الت با تسهي (کاجاره بشرط تملي )  اعتباري -نگيليزي              

 نوع خودرو

 
 بيمه بدنه  سال اول ماليات بر ارزش  افزوده مدت بازپرداخت %65  ميزان تسهيالت بهاي خودرو

 مبلغ پيش دريافت

 (در وجه  شركت رايان سايپا)
 بيمه بدنه مبلغ  هر چک  با 

 

 مبلغ چک تضمين

 

شماره 

 قرارداد

تن  6فوتون 

 خوابدار
0500555555555 0560555555555 

 6956905505 اههم 3چک  0

6050.35.55 

53056535555 5565953505555 0505059065555 0900 

 0909 9505055305555 90650655555 50356005555 5.050305036 ماهه 3چک  9

 0900 0530.53555555 66.50565555 065.005555. 50553035.39 ماهه 3چک.5

 0055 0505.5555..555 000500.5555 50005555..3 0650355555. ماهه 3چک 56

 0055 55550.55605555 09555055555 30.55.0555 .3.65550555 ماهه 3چک 5.

 مبالغ به ريال مي باشد. 

 

 

 

 
 

 

 

 

           



                     عضوگروه خودرو سازي سايپا                                                                                                                                                              (سهامي عام) شركت ليزينگ رايان سايپا    

 

 نامه_شماره: شماره نامه                               

       %05الت با تسهي (کاجاره بشرط تملي) اعتباري   -نگيليزي     نامه_خیتار: تاریخ  نامه 

 بيمه بدنه  سال اول ماليات بر ارزش  افزوده پرداختمدت باز %05  ميزان تسهيالت بهاي خودرو نوع خودرو

 مبلغ پيش دريافت

در وجه  شركت رايان )

 (سايپا

 بيمه بدنه مبلغ  هر چک  با 

 

 مبلغ چک تضمين

 

شماره 

 قرارداد

تن  6فوتون 

 خوابدار
0500555555555 6565055555555 

 9555305303 ماهه 3چک  0

6050.35.55 

50655655555 5590653005555 0555650095555 005. 

 0053 050.050905555 5550055005555 5050095555. .50055.0550 ماهه 3چک  9

 0050 55590053635555 00556305555 9955.65555. 555.5555... ماهه 3چک.5

 0050 5550.950055555 63650.65555 3605.505555 005.905556. ماهه 3چک 56

 0056 53555550065555 00950065555 00653955555 39550005936 ماهه 3چک 5.

 مبالغ به ريال مي باشد. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



                     عضوگروه خودرو سازي سايپا                                                                                                                                                              (سهامي عام) شركت ليزينگ رايان سايپا    

 

 نامه_شماره: شماره نامه                               

             نامه_خیتار: تاریخ  نامه 

  %05با تسهيالت ( اجاره بشرط تمليک) اعتباري   -ليزينگي   

 بيمه بدنه  سال اول ماليات بر ارزش  افزوده مدت بازپرداخت %05ميزان تسهيالت   بهاي خودرو نوع خودرو
 بلغ پيش دريافتم

 (در وجه  شركت رايان سايپا)
 بيمه بدنه مبلغ  هر چک  با 

 

 مبلغ چک تضمين

 

 شماره قرارداد

تن  6فوتون 

 بدون خواب
0530555555555 0560055555555 

 0656305.30 ماهه 3چک  0

605..05655 

5.559655555 553.655055555 6536055395555 0050 

 0059 055505.655555 00559005555 50550005555 55053505305 ماهه 3چک  9

 0050 0505.59065555 00950555555 550.5555... 50650605099 ماهه 3چک.5

 0055 9503555035555 00053005555 0650305555. 55505.5053. ماهه 3چک 56

 0055 0550055005555 30050305555 33055505555 6959095063. ماهه 3چک 5.

 مبالغ به ريال مي باشد. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                     عضوگروه خودرو سازي سايپا                                                                                                                                                              (سهامي عام) شركت ليزينگ رايان سايپا    

 

 نامه_شماره: شماره نامه                               

  نامه_خیتار: تاریخ  نامه 

 

  %65با تسهيالت ( اجاره بشرط تمليک) اعتباري   -ليزينگي              

 بيمه بدنه  سال اول ماليات بر ارزش  افزوده مدت بازپرداخت %65ميزان تسهيالت   بهاي خودرو نوع خودرو
 مبلغ پيش دريافت

 (در وجه  شركت رايان سايپا)
 بيمه بدنه ک  با مبلغ  هر چ

 

 مبلغ چک تضمين

 

 شماره قرارداد

تن  6فوتون 

 بدون خواب
0530555555555 0565555555555 

 .60506.5.9 ماهه 3چک  0

605..05655 

53355995555 550055.905555 0563955605555 005. 

 0053 9505055555555 99650005555 50556505555 5.653935.00 ماهه 3چک  9

 0050 05.0350055555 60050005555 0350905555. 59953095056 ماهه 3چک.5

 0050 5555565.595555 00.55005555 350550.5555 0359505000. ماهه 3چک 56

 0056 55553055005555 00655005555 39059955555 56005500..3 ماهه 3چک 5.

 مبالغ به ريال مي باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

        



                     عضوگروه خودرو سازي سايپا                                                                                                                                                              (سهامي عام) شركت ليزينگ رايان سايپا    

 

 نامه_شماره: شماره نامه                               

  نامه_خیتار: تاریخ  نامه 
 

 

 

 

  %05با تسهيالت ( اجاره بشرط تمليک) اعتباري   -ليزينگي       

 بيمه بدنه  سال اول ماليات بر ارزش  افزوده مدت بازپرداخت %05ميزان تسهيالت   بهاي خودرو نوع خودرو
 مبلغ پيش دريافت

 (در وجه  شركت رايان سايپا)
 بيمه بدنه مبلغ  هر چک  با 

 

 مبلغ چک تضمين

 

 شماره قرارداد

تن  6وتون ف

 بدون خواب
0530555555555 6500055555555 

 005.9053.0 ماهه 3چک  0

605..05655 

50050505555 5590650005555 95055550.5555 0050 

 0059 0595050635555 5553355505555 5.56035555. 50050005559 ماهه 3چک  9

 0050 55509055.05555 06.50955555 9050095555. 50500559.0. ماهه 3چک.5

 00.5 55595.5.0.5555 6.050995555 36553005555 0655595509. ماهه 3چک 56

 00.5 5.590355605555 00.56905555 00556065555 30650.05909 ماهه 3چک 5.

 مبالغ به ريال مي باشد. 

 

 
 

 

 

 

 



                     عضوگروه خودرو سازي سايپا                                                                                                                                                              (سهامي عام) شركت ليزينگ رايان سايپا    

 

 نامه_شماره: شماره نامه                               

  نامه_خیتار: تاریخ  نامه 

 

 :توضيحات *

 :با شرايط ذيل امکان پذير است هيالتاعطاي تس - 

 .معتبر ضامن يک معرفي ريال با ميليارد 6تا مبلغ  اعطاي تسهيالت -

 .معتبر ضامن .ميليارد ريال با معرفي  9ميليارد ريال تا  6از  تسهيالتاعطاي  -

 .ارائه وثيقه ملکي مسکوني شهري امکان پذير است ميليارد ريال با 9الغ بر اعطاي تسهيالت ب -

بايد مسکوني، سهل البيع ، بالمعارض ، ارزنده شهري و داراي پايان كار باشد و  و ملک درصد اصل و فرع مبلغ تسهيالت 5.5وثيقه ملکي در مركز استان معادل :  اينکه  حتوضي

 .وثيقه ملکي مربوط به بخش و دهستان مورد قبول نمي باشد. درصد اصل و فرع مبلغ تسهيالت اعطايي ارزش داشته باشد 505در شهرستان ها و شهر ها معادل 

 .ماليات بر ارزش افزوده سود تسهيالت بر عهده مشتري بوده و در هنگام عقد قرارداد محاسبه و نقدا دريافت خواهد شد -

 .م عقد قرارداد مطابق نرخ بيمه مركزي محاسبه و توسط مشتري پرداخت  مي گرددبيمه بدنه سال اول بصورت نقدي در هنگا -

 .بهاي خودرو ها مطابق اعالم شركت خودرو ساز بوده و هرگونه تغيير در قيمت خودرو توسط شركت سايپا ديزل اعمال خواهد شد -

 

 

 

 

 

 

 



                     عضوگروه خودرو سازي سايپا                                                                                                                                                              (سهامي عام) شركت ليزينگ رايان سايپا    

 

 نامه_شماره: شماره نامه                               

  نامه_خیتار: تاریخ  نامه 

 .ضامن می باشددو  به معرفی اعتباری نیاز -در روش لیزینگی*

 .خودرو در طول مدت قرارداد دارای بیمه بدنه می باشد. در پیش پرداخت رایان سایپا لحاظ گردیده است بیمه بدنه سال اول و مالیات بر ارزش افزودهاعتباری مبلغ  -وش لیزینگیدر ر* 
 

نمايندگان محترم مي بايست در سايت رايان سايپا به -.مراجعه مشتري به نمايندگي سايپا ديزل جهت ثبت نام و تشکيل پرونده -5 :اجرايي  روش                

. ربوط به مشتري، نوع خودرو و كد قرارداد را ثبت  نماينددر قسمت پرونده ها بر روي  ثبت پرونده  كليک نمايند و اطالعات م( com.rayansaipa.agents://http)آدرس

در قسمت پرونده هاي ناتمام در انتهاي نام مشتري بر روي گزينه جزئيات كليک  -0. پس از ثبت پرونده اطالعات مشتري در قسمت پرونده هاي نا تمام قابل رويت مي باشد-3

. حواله  به منظور واريز وجه تحويل مشتري گردد -0. مطابق با مبلغ اعالمي در بخشنامه نمائيدپا بابت پيش پرداخت  اقدام به چاپ حواله در وجه شركت ليزينگ رايان سايو 

يک فرم قرارداد اجاره بشرط تملنمايندگان محترم مي بايست از   -0. پس از پرفراژ حواله ، مي بايست حواله و چکهاي اقساط مشتري  در قسمت ثبت پرداختي درج گردد  -6

است واگذاري خودرو ، فروش دو نسخه پرينت گرفته ، يک نسخه نزد نمايندگي بايگاني و نسخه دوم بهمراه  فرم شرح  خدمات ليزينگ ،حواله پرفراژ شده ، فرم درخو

سايپا مستقر در اداره فروش سايپا تحويل  و چک هاي اقساط به واحد رايان  صورتحساب خريد كاال و رسيد اسناد مالي ، پرينت حساب شخص صادر كننده چک ، قبض تلفن

  .نمايند

 اعتباري  -در فروش ليزينگي                   

ز چکهاي شخص ثالث چک هاي مربوطه مي بايست از چکهاي عضو سيستم هاي فراگير و صياد  باشد و چنانچه متقاضي فاقد چک شخصي جهت پرداخت وام باشد مي تواند ا 

مايد كه در اينصورت متقاضي خريد خودرو مي بايست پشت چک را دو امضا نموده و بهمراه گواهي امضاء صادر كننده چک كه توسط دفاتر اسناد جهت پرداخت استفاده ن

 . رسمي صادر مي گردد از مشتري دريافت نمايند

 .دي صاحب چک مي بايست بعنوان ضامن در سيستم ثبت گردددر صورتيکه چک هاي اقساط توسط شخص ثالث ارائه گردد ، اطالعات فر: نکته مهم                 

 (.الزامي به بنام بودن قبض نمي باشد) ارائه قبض تلفن ثابت محل سکونت *                 

 .شخص صادر كننده چک  مي بايست گردش حساب مربوط  به سه ماه اخير را ارائه نمايد*         

 .مي باشد و قيمت نهايي بر اساس قيمت روز خودرو ساز و در زمان تحويل خودرو محاسبه و منظور مي گرددقيمتهاي اعالمي بصورت علي الحساب * 

 . ح ثبت گرددبا توجه به اهميت احراز آدرس  متقاضي و ضامن ، در زمان ثبت نام  آدرس كامل ، كد پستي و شماره تماس متقاضي و ضامن بصورت كامل و صحي*              

        

 

 

http://agents.rayansaipa.com/


                     عضوگروه خودرو سازي سايپا                                                                                                                                                              (سهامي عام) شركت ليزينگ رايان سايپا    

 

 نامه_شماره: شماره نامه                               

  نامه_خیتار: تاریخ  نامه 

 :شرايط چک 

، صدور چک در وجه (چک بنفش صياد)در صورت دريافت چک جديد . چکها مي بايست الزاماً در قالب طرح صياد باشند -.عدم دريافت چک از موسسات مالي و اعتباري -5

 -0. چک سوراخ و پانچ شده نباشد -3. مي مي باشدو ثبت چک ها در سامانه صياد توسط صادر كننده چک الزا 555559.5.09شركت ليزينگ رايان سايپا با شناسه ملي 

صدور چک فقط در وجه شركت ليزينگ  -6( بر مبناي بخشنامه. )مطابقت مبلغ چک از نظر عدد با حروف -0( بر مبناي بخشنامه. )مطابقت تاريخ چک از نظر عدد با حروف

 -0. متن چکها مي بايست توسط نمايندگي تايپ و چاپ شود -9( شده نيز مورد قبول نمي باشدكلمات پررنگ )فاقد قلم خوردگي / فاقد مخدوشي متن چک  -0رايان سايپا 

چنانچه متقاضي فاقد چک شخصي جهت پرداخت اقساط باشد مي تواند از چکهاي شخص ثالث جهت  -55. كنترل و رويت امضاء صاحب چک در حضور نمايندگي الزاميست

در مواردي كه چک دهنده شخص  -55. ي امضاء صادر كننده چک كه توسط دفاتر اسناد رسمي صادر مي گردد از مشتري دريافت گرددپرداخت استفاده نمايد و به همراه گواه

 شخص)اخذ كپي كارت ملي صاحب چک  -.5. توسط متقاضي ظهرنويسي و امضاء گردد‹‹ .پرداخت وجه چک توسط اينجانب ضمانت مي گردد›› ثالث باشد، الزاماً درج عبارت 

مي بايست در وب سايت شركت و در قسمت ( شخص ثالث)مشخصات صاحب چک  -53. مشخصات صاحب چک در سامانه اعتبار سنجي بانک مركزي بررسي مي گردد –( ثالث

توسط صاحب حساب مورد قبول موارد مهر امضاء و اثر انگشت بر روي چک  -50. امضاي شخص صادر كننده چک در فرم واگذاري خودرو الزاميست. مشخصات ضامن درج گردد

تائيديه حساب جاري فعال بانکي و يا پرينت گردش حساب جاري فعال ممهور  -56(  بصورت خوانا و چاپي)كنترل درج شماره حساب صاحب چک بر روي چک  -50. نمي باشد

 (بايگاني نزد نمايندگي)به مهر بانک حداقل براي آخرين دوره سه ماهه 

 

 

 

 



                     عضوگروه خودرو سازي سايپا                                                                                                                                                              (سهامي عام) شركت ليزينگ رايان سايپا    

 

 نامه_شماره: شماره نامه                               

 :شرايط عمومي  نامه_خیتار: تاریخ  نامه 
 

درصورت تاخير مشتري در  .درصورتيکه اقساط در سررسيد مقرر پرداخت نشود به نسبت روزهاي تاخير طبق شرايط مندرج در قرارداد خسارت تاخير تعلق خواهد گرفت -5       

الوه نرخ جريمه مطابق با بخشنامه اقساط معوق بانک مركززي  پرداخت مال االجاره،روزانه عالوه بر دريافت اصل و سود مورد انتظار،وجه التزام  نيز به صورت جمع سود اقساط به ع

-3.فرمول محاسبه سود تسهيالت اعطايي براساس فرمول اعالمي از سوي بانک مركزي مي باشد.نرخ سود براساس مصوبه بانک مركزي مي باشد-..از متقاضي دريافت خواهد شد

و بيمه بدنه سال  اول در پيش پرداخت لحاظ گرديده و مبالغ مربوط به خدمات فروش  ليزينگ و بيمزه نامزه    ودرماليات برارزش افزوده،حق بيمه شخص ثالث،بخش نقدي بهاي خو

خواهد برعهده و به هزينه متقاضي ( به استثناء سال اول)پيگيري،اخذ و تکميل بيمه ثالث.مال االجاره دريافت مي گردد/ بدنه سال هاي آتي با توجه به نوع قرارداد به همراه اقساط

روزكزاري    35زمان تحويزل خزودرو      -0.همچنين پرداخت عوارض ساليانه شهرداري و عوارض مشاغل و ساير عوارض ساليانه در طول مدت قرارداد برعهده متقاضي مي باشد.بود

در تحويل خزودرو نسزبت بزه مبلزغ پزيش      خسارت تاخير . اشد ايان سايپا مي بپس از ثبت پرونده درشركت ليزينگ ر( پنج شنبه ، جمعه و ايام تعطيل جزء روزكاري نمي باشند)

 انصراف مشتري بعد از فاكتور شدن خودرو  امکان پذير نمي باشد و درصورت انصراف مشتري قبل از فزاكتور شزدن خزودرو،    -0 .مي باشد  خودروسازپرداخت مشتري بر عهده  

     .به نزام وي منتقزل مزي گزردد    ( باهزينه مشتري)انتقال اسناد / پس از تسويه كامل مشتري،فک رهن-6.گردداصل مبلغ پرداختي به شركت ليزينگ رايان سايپا عودت مي  صرفا

سزايت شزركت   )رسيدگي به شکايت مشتريان از روش هاي -9 .اعطاء وام به متقاضي منوط به تاييد كميته اعتباري مي باشد و شركت در رد يا قبول اعطاي وام مختار مي باشد-0

متقاضيان محترم مي بايست مبلغ پيش پرداخت را به صزورت حوالزه بزانکي و فقزط در وجزه شزركت       -0. امکانپذير  مي باشد(  مايندگيهاو نCRM-تلفني-ايان سايپاليزينگ ر

ضمنا ثبت نزام و تحويزل   .ا خودداري نمايندليزينگ رايان سايپا واريز نمايند و از پرداخت هرگونه وجه اضافي جهت تسريع در تحويل خودرو، هزينه هاي پست، كارمزد و غيره جد

درصورت مراجعزه مشزتريان بزه    .مدارك مي بايست فقط در محل نمايندگي هاي مجاز سايپاديزل صورت گيرد و از تحويل مدارك به شركتها و موسسات غيرمجاز خودداري گردد

مسئوليت تحويل و پرداخت كليه هزينه هاي مربوط به تحويل محصزوالت بزه متقاضزيان در     - 55.  شركتها و موسسات غيرمجاز، كليه مسئوليتها برعهده شخص مشتري مي باشد

با توجه به اينکه مبالغ اقساط، بيمزه شزخص ثالزث و بيمزه بدنزه       -55. محدوده جغرافيايي كشور، به عهده خودرو ساز است و ليزينگ در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي ندارد 

   .اقدام نمايد( شخص ثالث و بدنه)ت تغيير مبالغ متقاضي مي بايست در هنگام تحويل خودرو  نسبت  به واريز مبلغ  مابه التفاوت بيمه بصورت علي الحساب بوده، در صور

 
 

 
 

 

 

 

 



                     عضوگروه خودرو سازي سايپا                                                                                                                                                              (سهامي عام) شركت ليزينگ رايان سايپا    

 

 نامه_شماره: شماره نامه                               

 نامه_خیتار: تاریخ  نامه 

 محل درج امضا

 

  مدارك ثبت نام خودروهاي سنگين و نيمه سنگين در فروش ليزینگی

 

 مدارك مورد نياز اشخاص حقيقی جهت ثبت نام متقاضيان و ضامنين -الف

 .امکان پذير مي باشد(  با اخذ وكالت بالعزل از يک نفر)امکان ثبت شراكتي دو مستاجر براي يک خودرو مشروط به درج نام هر دو نفر در معرفينامه  .5

 .سال مورد قبول مي باشد59در صورت ترهين ملک بعنوان ضمانت ،حداقل سن متقاضي. سال تمام باشد 3.سن متقاضي مي بايست حداقل  ..

 .ماره تلفن همراه توسط متقاضي الزامي مي باشدارائه ش .3

 . ماه اخير بوده و با كد پستي اعالمي از طرف متقاضي مطابقت داشته باشد 6قبوض مي بايست مربوط به . ، برق ، آب يا گاز توسط متقاضي ( ثابت يا همراه)كپي قبوض با اولويت تلفن .0

 كپي كارت پايان خدمت و گواهينامه –ي يا تاييديه اداره ثبت احوال اصل و كپي كارت مل -اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه .0

 كپي كارت هوشمند و كارت سالمت صرفاً جهت متقاضي .6

 ارائه فرم ثنا .0

دريافزت  . ترونيکي باشزد چک ارائه شده مي بايست از حسابهاي الک. اصل و فرع تسهيالت توسط متقاضي و ضامن ارائه گردد% 5.5مبلغ چک تضمين مي بايست طي دو فقره چک معادل  .9

 . سفته بجاي چک مورد قبول نمي باشد

 .چنانچه چک ضمانت توسط شخص ثالث ارائه گردد نياز به گواهي امضاي محضري از صاحب چک مي باشد .955

 .تراكنش آخر حساب جاري مربوط به چک ضمانت ارائه گردد 35تعداد    ..95

 . توسط ضامن ارائه گردد، ظهرنويسي توسط  مستاجر الزامي مي باشد چنانچه چک. چک بايستي به ظهر نويسي ضامنين رسيده باشد  .953

 .   تصديق گردددر تمامي موارد كپي ها بايستي توسط شركت رايان سايپا يا نماينده مجاز شركت رايان سايپا با اصل مطابقت داده شده و مطابقت آنها نيز  .0

 .منوط به تائيديه شركت ليزينگ رايان سايپا بوده و در صورت تاييد، مراحل ترهين  سند ملکي صورت خواهد پذيرفتنظريه كارشناسان رسمي معرفي شده در خصوص ارزيابي امالك   .01
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