شرایط اعطای تسهیالت لیزینگ
محصوالت شرکت سازه های خودرودیار
 .1شرایط عمومی متقاضی:
 .1.1سن متقاضی حداقل  23سال و حداکثر 65سال باشد.
 .1.2متقاضی و ضامن باید دارای شغل معتبر با درآمد قابل قبول بوده و توانایی پرداخت اقساط را داشته باشد.
 .1.3دارا بودن گواهینامه رانندگی معتبر طبق قوانین اداره راهنمایی و رانندگی
 .2میزان تسهیالت:
تسهیالت اعطایی براساس شرایط و امکانات متقاضی حداکثر تا 70درصد قیمت خودرو می باشد که سقف تسهیالت براساس اعتبار سنجی های انجام
شده توسط کارشناس لیزینگ تعیین می گردد.
 .3مدت تسهیالت:
مدت تسهیالت حداکثر 48ماه می باشد
 .4نرخ سود تسهیالت:
نرخ سود تسهیالت براساس آخرین مصوبات بانک مرکزی تعیین می گردد که نرخ سود درسال جاری % 21مصوبات بانکی می باشد.
 .5شرایط ضامنین:
 .5.1مدارک شغلی ضامن کارمند( برای تسهیالت با ضامن معتبر)
 1.1.5گواهی اشتتغال بکار و کستر اح حقو +آ آخرین حکک کارگزینیآ آخرین شیح حقوقی (اقستاط متقاضتی نباید اح دو ستوم درآمد ضتامن
تجاوح نماید ،در غیر اینصورت ضامن دوم اخذ می گردد) کپی برابر اصل تمامی صفحات شناسنامه آ کارت ملیآ کارت پایان خدمت آ پرینت
حساب جاری سه ماهه آ گواهی امضای محضریآ مستندات محل سکونت(اجاره نامه/سند مالکیت /استشهادیه محلی با تائیدیه مسجد یا شورای
شتتهر) – عدم گواهی کسررر از حقوب ا هماهن ی لیزینگ و ا درن ر گرنتن شرررایط ضررامن و متقاضرری ام ان  .یر اسررت.
خالص دریانتی ضامن /ضامنین میبایست حداقل معادل قسط  +یمه متقاضی اشد.
 .5.2مدارک شغلی ضامن کاسب ( :جواح کسب روستایی قابل قبول نمی باشد)
 1.2.5کپی برابر با اصل جواح کسب معتبر که مورد تائید کارشناس لیزینگ باشدآ تائیدیه جواح کسب اح اتحادیه مربوطه آ مستندات محل کسب.
 2.2.5کپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه آ کارت ملی آ کارت پایان خدمت آ پرینت حساب جاری سه ماههآ گواهی امضاء محضریآ
مستندات محل سکونت( اجاره نامه /سندمالکیت /استشهادیه محلی با تائیدیه مسجد یا شورای محل)
 .5.3مدارک وثیقه ملکی :
کپی تمام صفحات سند مالکیت آ گواهی پایانکار شهرداری آ مدارک شناسایی صاحب ملک
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مالیات بر ارحش اشزوده سود تسهیالت اعطایی بر عهده متقاضی بوده که طبق اعالم اداره امور اقتصادی و دارائی در هنگام عقد قرارداد محاسبه و دریاشت
خواهد شد.
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مبالغ اقساط بدون احتساب هزینه بیمه بدنه و شخص ثالث مطابق با نرخ بیمه مرکزی و بدون سود محاسبه و به اقساط ماهیانه اضاشه می گردد.
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تمامی مدارم می بایست به صورت جداگانه در قطع  A4تهیه و توسط دادگستری و یا دشاتر اسناد رسمی کپی برابر با اصل شوند.
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در صورت نیاح به کسب اطالعات بیشتر با کارشناسان دشتر مرکزی لیزینگ صنعت و معدن به شماره تلفن های  021-84225225- 230و همچنین شعب
سیزده گانه سراسر کشور تماس کشور تماس حاصل شرمائید.

 .10شرایط شو +تا اطالع ثانوی قابل اجراء میباشد و در صورت هرگونه تغییری در شرایط ،اعطای تسهیالت براساس شرایط جدید انجام خواهد شد.

