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ضوابط ومقررات بانک مرکزی باالخص  و در چارچوب وظایفی که اساسنامه شرکت گسترش سرمایه گذاری ملیشرکت لیزینگ 

مشخص  ( 93موضوع ماده )واعتبار شورای پول  41/41/4931مورخ  فعالیت ونظارت بر شرکتهای لیزینگ ،دستورالعمل اجرایی تاسیس

وبا رعایت موارد مشروحه ش اقساطی به مشتریان واجد شرایط نموده اقدام به اعطای تسهیالت در قالب عقود اجاره بشرط تملیک وفرو

 :نمایدمیذیل 

به منظور تشکیل پرونده آنها را جهت مطابقت  تصویر همراه به هویتی مدارک اصل متقاضی باید رونوشت برابر اصل مدارک هویتی یا-4

 .به شرکت ارائه نماید

متقاضی الزم است فرم ها وپرسشنامه های ارائه شده از سوی شرکت را نزد نماینده شرکت تکمیل وامضاء نماید در صورت درج  -2

صورت انعقاد  لیزینگ مجاز است در هرمرحله نسبت به توقف ارائه خدمات به متقاضی ودر،اطالعات خالف واقع در فرمهای مربوطه

 .قرارداد نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید ومتقاضی حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت

باشد که  مبلغ تسهیالت اعطایی به متقاضی به میریال ............................ برابر  مطابق قرارداد فی مابین/....  خودرو/ارزش نقدی کاال-9

بعنوان پیش دریافت در ............................ رابصورت نقدی به مبلغ /...خودرو/ باشد ومتقاضی باید الباقی ارزش کاالمیریال  ............ مبلغ

 .وجه شرکت یا فروشنده پرداخت نماید

 .باشدمیدر سال  صددر24نرخ سود تسهیالت اعطایی طبق مصوبه شورای پول واعتبار ابالغی از سوی بانک مرکزی -1

به  اًدر صورت انصراف تسهیالت گیرنده قبل از تحویل کاال اگر پیش دریافت از تسهیالت گیرنده اخذ شده باشد مبلغ دریافتی عین-1

ودر صورتیکه تسهیالت گیرنده قبل از سررسید قرارداد درخواست تسویه داشته باشد مطابق دستورالعمل . وی مسترد خواهد گردید

 .ررات ابالغی بانک مرکزی اقدام وبا تسهیالت گیرنده تسویه حساب میگردداجرایی لیزینگ ومق

در قرارداد های فروش اقساطی ویا محاسبه مال االجاره در قرارداد های اجاره  /....خودرو/نحوه محاسبه قیمت فروش اقساطی کاال-3

 .پذیردمیانجام ( pmt)وش بشرط تملیک  براساس ابالغیه بانک مرکزی وطبق فرمول رایج در سیستم بانکی بر

شرکت لیزینگ با توجه به محدودیت منابع اعتباری خود در صورت قبول و پذیرش درخواست متقاضی نسبت به انعقاد قرارداد اجاره -7

حضور متقاضی وضامنین وی جهت امضاء قرارداد تسهیالتی در محل شرکت  .نمایدمیبشرط تملیک یا فروش اقساطی با وی اقدام 

 .باشد می مییا نزد نماینده لیزینگ الزالیزینگ 

 با هماهنگی با فروشنده وتسهیالت گیرنده طبق توافق صورت گرفته وبا متقاضی  یزینگ پس از عقد قرارداد تسهیالتشرکت ل-8

به تسهیالت در صورت عدم تحویل اموال موضوع قرارداد  .نماید مینسبت به تحویل اموال موضوع قرارداد به تسهیالت گیرنده اقدام 

لیزینگ نسبت به پرداخت خسارت به ماخذ وجوه پیش دریافت نگهداری شده بر مبنای نرخ سود تسهیالت  مطابق قرارداد،گیرنده

  .نماید میوتعداد روزهای ماندگاری وجه نزد لیزینگ اقدام 

 .نک مرکزی لحاظ می گرددمطابق مصوبه باخسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات تسهیالت گیرنده در سررسیدهای مقرر -3

مکفی به لیزینگ ارائه نماید وثائق وتضامین مورد  تسهیالت گیرنده در قبال تسهیالت اعطایی الزم است وثائق وتضامین الزم و-41

 .باشد... غیرهسپرده ویا ،سفته ،اوراق سهام ،ضمانت نامه بانکی،تواند ملکمینظرحسب موافقت لیزینگ 

 .موسسات اعتباری باشند بانکها و ،ها تعهدات معوق نزد سایر لیزینگ نباید دارای چک بر گشتی وضامنین وی  متقاضی و-44

 نماینده لیزینگ 

.متقاضی مورد تایید استامضاء واثر انگشت   

 امضاء
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دادگستری همچنین هزینه های نقل وانتقال محضری وترهین وثیقه ونیز هزینه  میهزینه کارشناسی وثیقه توسط کارشناس رس-42

تواند  شرکت لیزینگ می به عهده متقاضی است و( غیره سرقت و-سوزیآتش -حوادث)های مربوط به بیمه اموال موضوع قرارداد ووثائق 

 .های بیمه معتبر اقدام وهزینه مربوطه را از متقاضی اخذ نماید نسبت به بیمه اموال موضوع قرارداد ووثائق نزد شرکت

نگ قرارداشته باشد وهمچنین کلیه اسناد مالکیت ودیگر اصول مدارک مرتبط با اموال موضوع قرارداد که طبق ضوابط باید نزد لیزی-49

پرداخت کل بدهی تسهیالت گیرنده نزد لیزینگ باقی  تضامین ماخوذه از تسهیالت گیرنده وضامنین وی تا تسویه کامل قرارداد و

بدیهی است در صورت تسویه حساب تسهیالت گیرنده شرکت لیزینگ طبق ضوابط نسبت به فک رهن یا انتقال مالکیت اموال .ماندمی

 .نماید میوضوع قرارداد وآزاد سازی وعودت تضامین اقدام م

به واحد خدمات امور  اًتواند هرگونه شکایت واعتراض خود را نسبت به خدمات ارائه شده از سوی لیزینگ را بدومیمتقاضی -41

مشتریان لیزینگ ارائه نماید ودر صورت عدم حصول نتیجه موضوع را به مدیرعامل لیزینگ منعکس نماید والنهایه در صورت عدم 

 .رسیدگی نسبت به پیگیری موضوع از طریق مراجع قانونی اقدام نماید

یندگی بوده لذا پرداخت هرگونه وجهی توسط متقاضیان فاقد هر گونه شعبه یا نماگسترش سرمایه گذاری ملی شرکت لیزینگ -41

متقاضیان باید از  و باید انجام پذیرد گسترش سرمایه گذاری ملیبه حساب معرفی شده توسط شرکت وبنام شرکت لیزینگ  اًصرف

رت هر گونه عواقب اجتناب نمایند بدیهی است در غیر این صو اًپرداخت هر گونه وجهی به اشخاص غیر اعم از حقیقی یا حقوقی جد

 .باشدمیهیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت لیزینگ ن بعدی بعهده شخص متقاضی بوده و

از آنجایی که انتخاب کاال به عهده شما ومسئولیت تحویل آن به عهده فروشنده می باشد و زمانبندی تحویل کاال قبال بر اساس -43

در زمانبندی تحویل کاالرا ندارد وبدیهی است در جهت حمایت امکان تغییری  توافق اولیه شما با فروشنده تعیین شده است این شرکت

از حقوقی مشتری و در زمان تحویل کاال به شما و بر اساس صورتجلسه تحویل فی مابین شما وفروشنده نسبت به پرداخت مانده ثمن 

 .معامله به فروشنده اقدام خواهد نمود

 دارد تا خدمات مورد نیاز متقاضیان را به نحو مطلوب ومیتمام تالش خود را معطوف  ملیگسترش سرمایه گذاری شرکت لیزینگ -47

روز از تاریخ ثبت نام وتسلیم  21در کوتاهترین زمان ممکن ارائه نماید بدیهی است چنانچه مدارک ومستندات مورد نیاز ظرف مدت 

 .د پرونده مختومه واز جریان رسیدگی خارج خواهد شدتهیه وارائه نشو( در صورت موجود بودن کاالی مورد تقاضا) تقاضا 

بند فوق را رویت وبدقت مطالعه نمودم وموافقت خود را با تمام موارد  47مطالب مورد اشاره در ......... .............................اینجانبه /اینجانب 

 .دارم مندرجه فوق اعالم می
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