
عضوگروه )سهامي عام(شركت لیزینگ رایان سایپا
خودرو سازي سایپا

١١٢٣: مشاره نامه 
: تاریخ  نامه 

٠۴/٠٢/١۴٠٠
منایندگان حمرتم فروش شرکت لیزینگ رایان سایپا

با سالم 
از طریق شرکت لیزینگ رایان سایپا حمصوالت شرکت سایپا دیزل) اجاره بشرط متلیک ( اعتباری-لیزینگیاحرتاما شرایط فروش 

. به شرح ذیل اعالم می گردد

%۵٠با تسهیالت )اجاره بشرط متلیک( اعتباری  -لیزینگی
میزان تسهیالت  هبای خودرونوع خودرو

۵٠%
مدت 

بازپرداخت
مالیات بر ارزش  

افزوده
بدنه  بیمه

سال اول
مبلغ پیش دریافت

در وجه  شرکت (
)رایان سایپا

مبلغ  هر چك  با 
مشاره مبلغ چک تضمینبیمه بدنه

قرارداد

۶فوتون 
تن 

خوابدار
٨.۶٠٠.٠٠٠.

٠٠٠
۴.٣٠٠.٠٠٠.

٠٠٠

٣چک ۴
52,093,000ماهه

۵٩.٩٩٣.۶
٠٠

112,087,0001,219,701,0005,854,565,000
5808

٣چک ٨
96,872,000156,866,000681,418,0006,451,618,0005809ماهه

٣چک١٢
144,375,000204,369,000504,513,0007,084,997,0005810ماهه

٣چک ١۶
194,547,000254,541,000417,913,0007,753,956,0005811ماهه

٣چک ٢٠
247,311,000307,305,000367,394,0008,457,476,0005812ماهه



عضوگروه )سهامي عام(شركت لیزینگ رایان سایپا
خودرو سازي سایپا

١١٢٣: مشاره نامه 
: تاریخ  نامه 

٠۴/٠٢/١۴٠٠ %۶٠با تسهیالت )اجاره بشرط متلیک(اعتباری-لیزینگی
میزان تسهیالت  هبای خودرونوع خودرو

مالیات بر ارزش  مدت بازپرداخت%۶٠
افزوده

بیمه بدنه  
سال اول

مبلغ پیش دریافت
در وجه  شرکت (

)سایپارایان 
مبلغ  هر چك  با 

مشاره مبلغ چک تضمینبیمه بدنه
قرارداد

۶فوتون 
تن 

خوابدار
٨.۶٠٠.٠٠٠.

٠٠٠
۵.١۶٠.٠٠٠

.٠٠٠

٣چک ۴
62,511,000ماهه

۵٩.٩٩٣.۶٠
٠

122,505,0001,463,642,0007,025,477,000
5813

٣چک ٨
116,246,000176,240,000815,827,0007,741,941,0005814ماهه

٣چک١٢
173,250,000233,244,000602,916,0008,501,997,0005815ماهه

٣چک ١۶
233,457,000293,451,000498,684,0009,304,747,0005816ماهه

٣چک ٢٠
296,773,000356,767,000437,873,00010,148,971,0005817ماهه



عضوگروه )سهامي عام(شركت لیزینگ رایان سایپا
خودرو سازي سایپا

١١٢٣: مشاره نامه 
: تاریخ  نامه 

٠۴/٠٢/١۴٠٠ %70با تسهیالت )اجاره بشرط متلیک( اعتباری  -لیزینگی

میزان تسهیالتهبای خودرونوع خودرو
٧٠%

مدت 
بازپرداخت

مالیات بر ارزش  
افزوده

بیمه بدنه  
سال اول

مبلغ پیش 
دریافت

در وجه  شرکت (
)رایان سایپا

مبلغ  هر چك  با 
مبلغ چک تضمینبیمه بدنه

مشاره 
قرارد
اد

۶فوتون 
تن 

خوابدار
٨.۶٠٠.٠٠٠

.٠٠٠
۶.٠٢٠.٠٠٠.

٠٠٠

٣چک ۴
72,930,000ماهه

۵٩.٩٩٣.۶
٠٠

132,924,0001,707,582,0008,196,390,000
5818

٣چک ٨
135,620,000195,614,000950,235,0009,032,265,0005819ماهه

٣چک١٢
202,125,000262,119,000701,318,0009,918,996,0005820ماهه

٣چک ١۶
272,366,000332,360,000579,454,00010,855,538,0005821ماهه

٣چک ٢٠
346,235,000406,229,000508,352,00011,840,466,0005822ماهه



عضوگروه )سهامي عام(شركت لیزینگ رایان سایپا
خودرو سازي سایپا

١١٢٣: مشاره نامه 
: تاریخ  نامه 

٠۴/٠٢/١۴٠٠
%۵٠با تسهیالت ) اجاره بشرط متلیک( اعتباری  -لیزینگی

میزان تسهیالت  هبای خودرونوع خودرو
۵٠%

مدت 
بازپرداخت

مالیات بر ارزش  
افزوده

بیمه بدنه  
سال اول

پیش دریافتمبلغ 
در وجه  شرکت (

)رایان سایپا
مبلغ  هر چك  با 

مشاره مبلغ چک تضمینبیمه بدنه
قرارداد

۶فوتون 
تن بدون 

خواب
٨.٣٠٠.٠٠٠.

٠٠٠
۴.١۵٠.٠٠٠.

٠٠٠

٣چک ۴
50,276,000ماهه

۵٧.٩٠٠.٨
٠٠

108,177,0001,177,154,0005,650,336,000
5823

٣چک ٨
93,493,000151,394,000657,648,0006,226,561,0005824ماهه

٣چک١٢
139,339,000197,240,000486,914,0006,837,846,0005825ماهه

٣چک ١۶
187,761,000245,662,000403,335,0007,483,469,0005826ماهه

٣چک ٢٠
238,684,000296,585,000354,578,0008,162,448,0005827ماهه



عضوگروه )سهامي عام(شركت لیزینگ رایان سایپا
خودرو سازي سایپا

١١٢٣: مشاره نامه 
: تاریخ  نامه 

٠۴/٠٢/١۴٠٠
%۶٠با تسهیالت )اجاره بشرط متلیک( اعتباری  -لیزینگی

میزان تسهیالت  هبای خودرونوع خودرو
۶٠%

مدت 
بازپرداخت

مالیات بر ارزش  
افزوده

بیمه بدنه  
سال اول

مبلغ پیش دریافت
در وجه  شرکت (

)رایان سایپا
مبلغ  هر چك  با 

مشاره مبلغ چک تضمینبیمه بدنه
قرارداد

۶فوتون 
تن بدون 

خواب
٨.٣٠٠.٠٠٠.

٠٠٠
۴.٩٨٠.٠٠٠.

٠٠٠

٣چک ۴
60,331,000ماهه

۵٧.٩٠٠.٨
٠٠

118,232,0001,412,584,0006,780,403,000
5828

٣چک ٨
112,191,000170,092,000787,368,0007,471,873,0005829ماهه

٣چک١٢
167,207,000225,108,000581,884,0008,205,415,0005830ماهه

٣چک ١۶
225,313,000283,214,000481,288,0008,980,163,0005831ماهه

٣چک ٢٠
286,421,000344,322,000422,598,0009,794,937,0005832ماهه



عضوگروه )سهامي عام(شركت لیزینگ رایان سایپا
خودرو سازي سایپا

١١٢٣: مشاره نامه 
: تاریخ  نامه 

٠۴/٠٢/١۴٠٠ %70با تسهیالت )اجاره بشرط متلیک( اعتباری  -لیزینگی
میزان تسهیالت  هبای خودرونوع خودرو

٧٠%
مدت 

بازپرداخت
مالیات بر ارزش  

افزوده
بیمه بدنه  

سال اول
مبلغ پیش دریافت

در وجه  شرکت (
)رایان سایپا

مبلغ  هر چك  با 
مشاره مبلغ چک تضمینبیمه بدنه

قرارداد

۶فوتون 
تن بدون 

خواب
٨.٣٠٠.٠٠٠.

٠٠٠
۵.٨١٠.٠٠٠.

٠٠٠

٣چک ۴
70,386,000ماهه

۵٧.٩٠٠.٨
٠٠

128,287,0001,648,015,0007,910,470,000
5833

٣چک ٨
130,889,000188,790,000917,088,0008,717,186,0005834ماهه

٣چک١٢
195,074,000252,975,000676,854,0009,572,985,0005835ماهه

٣چک ١۶
262,865,000320,766,000559,241,00010,476,856,0005836ماهه

٣چک ٢٠
334,158,000392,059,000490,618,00011,427,427,0005837ماهه



عضوگروه )سهامي عام(شركت لیزینگ رایان سایپا
خودرو سازي سایپا

١١٢٣: مشاره نامه 
: تاریخ  نامه 

٠۴/٠٢/١۴٠٠
%۵٠با تسهیالت ) اجاره بشرط متلیک( اعتباری  -لیزینگی

میزان تسهیالت  هبای خودرونوع خودرو
۵٠%

مدت 
بازپرداخت

مالیات بر ارزش  
افزوده

بیمه بدنه  
سال اول

مبلغ پیش دریافت
در وجه  شرکت (

)رایان سایپا
مبلغ  هر چك  با 

مشاره مبلغ چک تضمینبیمه بدنه
قرارداد

فوتون 
تن ۵.٨

٨.٧۵٠.٠٠٠.
٠٠٠

۴.٣٧۵.٠٠٠.
٠٠٠

٣چک ۴
53,001,000ماهه

۶١.٠۴٠.٠
٠٠

114,041,0001,240,975,0005,956,679,000
5838

٣چک ٨
98,561,000159,601,000693,303,0006,564,146,0005839ماهه

٣چک١٢
146,893,000207,933,000513,312,0007,208,573,0005840ماهه

٣چک ١۶
197,940,000258,980,000425,203,0007,889,199,0005841ماهه

٣چک ٢٠
251,625,000312,665,000373,802,0008,604,990,0005842ماهه



عضوگروه )سهامي عام(شركت لیزینگ رایان سایپا
خودرو سازي سایپا

١١٢٣: مشاره نامه 
: تاریخ  نامه 

٠۴/٠٢/١۴٠٠ %۶٠با تسهیالت )اجاره بشرط متلیک( اعتباری  -لیزینگی
میزان تسهیالت  هبای خودرونوع خودرو

۶٠%
مدت 

بازپرداخت
مالیات بر ارزش  

افزوده
بیمه بدنه  

سال اول
مبلغ پیش دریافت

در وجه  شرکت (
)رایان سایپا

مبلغ  هر چك  با 
مشاره مبلغ چک تضمینبیمه بدنه

قرارداد

فوتون 
تن ۵.٨

٨.٧۵٠.٠٠٠.
٠٠٠

۵.٢۵٠.٠٠٠.
٠٠٠

٣چک ۴
63,602,000ماهه

۶١.٠۴٠.٠
٠٠

124,642,0001,489,170,0007,148,015,000
5843

٣چک ٨
118,274,000179,314,000830,056,0007,876,975,0005844ماهه

٣چک١٢
176,272,000237,312,000613,432,0008,650,287,0005845ماهه

٣چک ١۶
237,528,000298,568,000507,382,0009,467,039,0005846ماهه

٣چک ٢٠
301,950,000362,990,000445,510,00010,325,988,0005847ماهه



عضوگروه )سهامي عام(شركت لیزینگ رایان سایپا
خودرو سازي سایپا

١١٢٣: مشاره نامه 
: تاریخ  نامه 

٠۴/٠٢/١۴٠٠
%70با تسهیالت )اجاره بشرط متلیک( اعتباری  -لیزینگی

میزان تسهیالت  هبای خودرونوع خودرو
٧٠%

مدت 
بازپرداخت

مالیات بر ارزش  
افزوده

بیمه بدنه  
سال اول

مبلغ پیش دریافت
در وجه  شرکت (

)رایان سایپا
مبلغ  هر چك  با 

مشاره مبلغ چک تضمینبیمه بدنه
قرارداد

فوتون 
تن ۵.٨

٨.٧۵٠.٠٠٠.
٠٠٠

۶.١٢۵.٠٠٠.
٠٠٠

٣چک ۴
74,202,000ماهه

۶١.٠۴٠.٠
٠٠

135,242,0001,737,365,0008,339,350,000
5848

٣چک ٨
137,986,000199,026,000966,809,0009,189,804,0005849ماهه

٣چک١٢
205,651,000266,691,000713,551,00010,092,002,0005850ماهه

٣چک ١۶
277,116,000338,156,000589,561,00011,044,878,0005851ماهه

٣چک ٢٠
352,274,000413,314,000517,218,00012,046,986,0005852ماهه



عضوگروه )سهامي عام(شركت لیزینگ رایان سایپا
خودرو سازي سایپا

١١٢٣: مشاره نامه 
: تاریخ  نامه 

٠۴/٠٢/١۴٠٠ :توضیحات *
میلیون ریال با دو ضامن معترب  و  باالتر از این مبلغ ۵٠٠٠تن تا مبلغ ۵/٨حداکثر سقف اعطای تسهیالت کامیون -

.با ارائه وثیقه ملکی مسکونی شهری امکان پذیر است
باید مسکونی، سهل و ملکدرصد اصل و فرع مبلغ تسهیالت١٢٠وثیقه ملکی در مرکز استان معادل :  اینکه حتوضی

درصد اصل و فرع ١۵٠البیع ، بالمعارض ، ارزنده شهری و دارای پایان کار باشد و در شهرستان ها و شهر ها معادل 
.وثیقه ملکی مربوط به خبش و دهستان مورد قبول منی باشد. مبلغ تسهیالت اعطایی ارزش داشته باشد

.مشرتی بوده و در هنگام عقد قرارداد حماسبه و نقدا دریافت خواهد شدمالیات بر ارزش افزوده سود تسهیالت بر عهده -
بیمه بدنه سال اول بصورت نقدی در هنگام عقد قرارداد مطابق نرخ بیمه مرکزی حماسبه و توسط مشرتی پرداخت  می -

.گردد
شرکت سایپا دیزل اعمال هبای خودرو ها مطابق اعالم شرکت خودرو ساز بوده و هرگونه تغییر در قیمت خودرو توسط-

.خواهد شد



عضوگروه )سهامي عام(شركت لیزینگ رایان سایپا
خودرو سازي سایپا

١١٢٣: مشاره نامه 
: تاریخ  نامه 

٠۴/٠٢/١۴٠٠

.ضامن می باشددو به معرفیاعتباری نیاز-در روش لیزینگی*
. در پیش پرداخت رایان سایپا حلاظ گردیده استبیمه بدنه سال اول و مالیات بر ارزش افزودهاعتباری مبلغ -در روش لیزینگی* 

.خودرو در طول مدت قرارداد دارای بیمه بدنه می باشد

منایندگان -٢مراجعه مشرتی به منایندگی سایپا دیزل جهت ثبت نام و تشکیل پرونده -١:اجرایي روش
در قسمت پرونده ها بر روی  ثبت ) http://agents.rayansaipa.com(حمرتم مي بایست در سایت رایان سایپا به آدرس

پس از ثبت -٣. پرونده  کلیک منایند و اطالعات مربوط به مشرتی، نوع خودرو و کد قرارداد را ثبت  منایند
در قسمت پرونده های نامتام در -۴. پرونده اطالعات مشرتی در قسمت پرونده های نا متام قابل رویت می باشد

اقدام به چاپ حواله در وجه شرکت لیزینگ رایان سایپا جزئیات کلیک و انتهای نام مشرتی بر روی گزینه 
حواله  به منظور واریز وجه حتویل مشرتي -۵. مطابق با مبلغ اعالمی در خبشنامه منائیدبابت پیش پرداخت  

. پس از پرفراژ حواله ، مي بایست حواله و چكهای اقساط مشرتی  در قسمت ثبت پرداخيت درج گردد-۶. گردد
فرم قرارداد اجاره بشرط متلیک فروش دو نسخه پرینت گرفته ، یك نسخه نزد منایندگان حمرتم مي بایست از -٧

منایندگي بایگاني و نسخه دوم هبمراه  فرم شرح  خدمات لیزینگ ،حواله پرفراژ شده ، فرم درخواست واگذاري 
و چک های اب شخص صادر کننده چک ، قبض تلفنخودرو ، صورحتساب خرید كاال و رسید اسناد مايل ، پرینت حس

.اقساط به واحد رایان سایپا مستقر در اداره فروش سایپا حتویل  منایند
اعتباری -در فروش لیزینگی

چك هاي مربوطه مي بایست از چكهاي عضو سیستم هاي فراگري و صیاد  باشد و چنانچه متقاضي فاقد چك شخصي 
جهت پرداخت وام باشد مي تواند از چكهاي شخص ثالث جهت پرداخت استفاده مناید كه در اینصورت متقاضي خرید 

ر كننده چك كه توسط دفاتر اسناد رمسي خودرو مي بایست پشت چك را دو امضا منوده و هبمراه گواهي امضاء صاد
. صادر مي گردد از مشرتي دریافت منایند

در صورتیکه چک های اقساط توسط شخص ثالث ارائه گردد ، اطالعات فردی صاحب چک می : نکته مهم
.بایست بعنوان ضامن در سیستم ثبت گردد

).الزامي به بنام بودن قبض مني باشد( كونت ارائه قبض تلفن ثابت حمل س*
.شخص صادر كننده چك  مي بایست گردش حساب مربوط  به سه ماه اخري را ارائه مناید* 

قیمتهاي اعالمي بصورت علي احلساب مي باشد و قیمت ایي بر اساس قیمت روز خودرو سـاز و در زمـان حتویـل    * 
.خودرو حماسبه و منظور مي گردد

با توجه به امهیت احراز آدرس  متقاضي و ضامن ، در زمان ثبت نام  آدرس كامل ، كد پسيت و مشـاره متـاس   *
.     متقاضي و ضامن بصورت كامل و صحیح ثبت گردد



عضوگروه )سهامي عام(شركت لیزینگ رایان سایپا
خودرو سازي سایپا

١١٢٣: مشاره نامه 
: تاریخ  نامه 

٠۴/٠٢/١۴٠٠ :شرایط چک 
چك -٣.در قالب طرح صیاد باشند-٢عدم دریافت چك از موسسات مايل و اعتباري -١

مطابقت مبلغ -۵) بر مبناي خبشنامه. (مطابقت تاریخ چك از نظر عدد با حروف-۴. سوراخ و پانچ شده نباشد
فاقد -٧صدور چك فقط در وجه شركت لیزینگ رایان سایپا -۶) بر مبناي خبشنامه. (چك از نظر عدد با حروف

ست توسط منت چکها می بای-٨) كلمات پررنگ شده نیز مورد قبول مني باشد(فاقد قلم خوردگي / خمدوشي منت چك 
چنانچه متقاضي -١٠. كنرتل و رویت امضاء صاحب چك در حضور منایندگي الزامیست-٩. منایندگی تایپ و چاپ شود

ه مهراه باشد مي تواند از چكهاي شخص ثالث جهت پرداخت استفاده مناید و باقساطفاقد چك شخصي جهت پرداخت 
در -١١. گواهي امضاء صادر كننده چك كه توسط دفاتر اسناد رمسي صادر مي گردد از مشرتي دریافت گردد

پرداخت وجه چك توسط اینجانب ضمانت مي ‹‹ 
مشخصات صاحب –) شخص ثالث(صاحب چك اخذ كپي كارت ملي -١٢. توسط متقاضي ظهرنویسي و امضاء گردد›› .گردد

مي بایست در وب ) شخص ثالث(مشخصات صاحب چك -١٣. چك در سامانه اعتبار سنجي بانك مركزي بررسي مي گردد
. امضاي شخص صادر كننده چك در فرم واگذاري خودرو الزامیست. سایت شركت و در قسمت مشخصات ضامن درج گردد

كنرتل درج مشاره -١۵. ت بر روي چك توسط صاحب حساب مورد قبول مني باشدموارد مهر امضاء و اثر انگش-١۴
تائیدیه حساب جاري فعال بانكي و یا پرینت گردش -١۶)  بصورت خوانا و چاپي(حساب صاحب چك بر روي چك 

)بایگاني نزد منایندگي(حساب جاري فعال ممهور به مهر بانك حداقل براي آخرین دوره سه ماهه 



عضوگروه )سهامي عام(شركت لیزینگ رایان سایپا
خودرو سازي سایپا

١١٢٣: مشاره نامه 
: تاریخ  نامه 

٠۴/٠٢/١۴٠٠
:ایط عمومی شر

درصورتیكه اقساط در سررسید مقرر پرداخت نشود بـه نسـبت روزهـاي تـاخري طبـق شـرایط منـدرج در        -١
درصورت تاخري مشرتي در پرداخت مال االجاره،روزانه عـالوه بـر دریافـت    .قرارداد خسارت تاخري تعلق خواهد گرفت

اصل و سود مورد انتظار،وجه التزام  نیز به صورت مجع سود اقساط به عالوه نرخ جرميه مطابق با خبشنامه اقسـاط  
حماسـبه  فرمـول .نرخ سود براساس مصوبه بانك مركزي مي باشـد -٢.معوق بانك مركزي از متقاضي دریافت خواهد شد

مالیات برارزش افزوده،حق بیمه شـخص  -٣.سود تسهیالت اعطایي براساس فرمول اعالمي از سوي بانك مركزي مي باشد
و بیمه بدنه سال  اول در پیش پرداخت حلاظ گردیده و مبالغ مربوط به خـدمات فـروش    وثالث،خبش نقدي هباي خودر

مـال االجـاره دریافـت مـي     / نوع قرارداد به مهراه اقساطلیزینگ و بیمه نامه بدنه سال های آتی با توجه به 
مهچـنني  .برعهده و بـه هزینـه متقاضـي خواهـد بـود     ) به استثناء سال اول(پیگريي،اخذ و تكمیل بیمه ثالث.گردد

پرداخت عوارض سالیانه شهرداري و عوارض مشاغل و سایر عوارض سالیانه در طول مدت قرارداد برعهـده متقاضـي   
پـس از  ) پنج شنبه ، مجعه و ایام تعطیل جزء روزكاري مني باشند(روزكاري  ٣٠مان حتویل خودرو  ز-۴.مي باشد

در حتویل خودرو نسبت به مبلـغ پـیش پرداخـت    خسارت تاخري . ایان سایپا مي باشد ثبت پرونده درشركت لیزینگ ر
درو  امكـان پـذیر منـي باشـد و     انصراف مشرتي بعد از فاكتور شدن خـو -۵.می باشدخودروسازمشرتي بر عهده  

اصل مبلغ پرداخيت به شرکت لیزینگ رایان سـایپا عـودت   صرفادرصورت انصراف مشرتي قبل از فاكتور شدن خودرو،
.بـه نـام وي منتقـل مـي گـردد     ) باهزینه مشـرتي (انتقال اسناد / پس از تسویه كامل مشرتي،فك رهن-۶.مي گردد

ایید كمیته اعتباري مي باشد و شركت در رد یا قبول اعطاي وام خمتـار مـي   اعطاء وام به متقاضي منوط به ت-٧
)  اینـدگیها و منCRM-تلفـين -سایت شركت لیزینـگ رایـان سـایپا   (رسیدگي به شكایت مشرتیان از روش هاي -٨.باشد

ر وجـه  متقاضیان حمرتم مي بایست مبلغ پیش پرداخت را به صورت حواله بـانكي و فقـط د  -٩. امكانپذیر  مي باشد
شركت لیزینگ رایان سایپا واریز منایند و از پرداخت هرگونه وجه اضايف جهت تسریع در حتویل خودرو، هزینه هاي 

ضمنا ثبت نام و حتویل مدارك مي بایست فقط در حمل منایندگي هـاي جمـاز   .پست، كارمزد و غريه جدا خودداري منایند
درصورت مراجعه مشـرتیان بـه   .ا و موسسات غريجماز خودداري گرددسایپادیزل صورت گريد و از حتویل مدارك به شركته

مسئولیت حتویـل و پرداخـت كلیـه    -١٠.  شركتها و موسسات غريجماز، كلیه مسئولیتها برعهده شخص مشرتي مي باشد
نـگ  هزینه هاي مربوط به حتویل حمصوالت به متقاضیان در حمدوده جغرافیایي كشور، به عهده خودرو ساز است و لیزی

با توجه به اینكه مبالغ اقساط، بیمه شخص ثالـث و بیمـه بدنـه    -١١. در این خصوص هیچگونه مسئولیيت ندارد 
بصورت علي احلساب بوده، در صورت تغییر مبالغ متقاضي مي بایست در هنگام حتویل خودرو  نسبت  به واریز مبلغ  

.اقدام مناید) شخص ثالث و بدنه(مابه التفاوت بیمه 



عضوگروه )سهامي عام(شركت لیزینگ رایان سایپا
خودرو سازي سایپا

١١٢٣: مشاره نامه 
: تاریخ  نامه 

٠۴/٠٢/١۴٠٠

محل درج امضا

مدارك ثبت نام خودروهاي سنگني و نیمه سنگني در فروش لیزینگی

و ضامنینمدارك مورد نیاز اشخاص حقیقي جهت ثبت نام متقاضیان -الف
با اخذ وكالت بالعزل از (امكان ثبت شراكيت دو مستاجر براي یك خودرو مشروط به درج نام هر دو نفر در معرفینامه .١

.باشدامكان پذیر مي )  یك نفر
سـال مـورد   ١٨در صورت ترهني ملك بعنوان ضمانت ،حداقل سـن متقاضـي  . سال متام باشد٢٣سن متقاضي مي بایست حداقل .٢

.قبول مي باشد
.ارائه مشاره تلفن مهراه توسط متقاضي الزامي مي باشد.٣
ماه اخري ۶مربوط به قبوض مي بایست. ، برق ، آب یا گاز توسط متقاضي ) ثابت یا مهراه(كپي قبوض با اولویت تلفن.۴

. بوده و با كد پسيت اعالمي از طرف متقاضي مطابقت داشته باشد
و كپـي كـارت پایـان خـدمت    –كپي كارت ملي یا تاییدیه اداره ثبت احوال و اصل -متام صفحات شناسنامهكپي اصل و .۵

گواهینامه
کارت هومشند و کارت کپی.۶
ارائه فرم ثنا.٧
چـك  . متقاضی و ضامنین ارائـه گـردد  اصل و فرع تسهیالت توسط% ١٢٠معادل فقره چك سهمبلغ چك تضمني مي بایست طي .٨

. دریافت سفته جباي چك مورد قبول مني باشد. ارائه شده مي بایست از حساهباي الكرتونیكي باشد
.از صاحب چك مي باشدچنانچه چك ضمانت توسط شخص ثالث ارائه گردد نیاز به گواهي امضاي حمضري.٨.١
.تراكنش آخر حساب جاري مربوط به چك ضمانت ارائه گردد٣٠تعداد  .٨.٢
توسـط  مسـتاجر   چنانچه چك توسط ضامن ارائـه گـردد، ظهرنویسـي    . چك بایسيت به ظهر نویسي ضامنني رسیده باشد.٨.٣

. الزامي مي باشد
در متامي موارد كپي ها بایسيت توسط شركت رایان سایپا یا مناینده جماز شركت رایان سایپا با اصل مطابقت داده شده .٩

.   و مطابقت آا نیز تصدیق گردد
نظریه كارشناسان رمسي معريف شده در خصوص ارزیابي امالك منوط به تائیدیه شركت لیزینگ رایان سایپا بوده و در .١٠

.مراحل ترهني  سند ملكي صورت خواهد پذیرفتصورت تایید، 

فرستنده


