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 ونظارت برشركتهاي ليزينگ نحوه فعاليت ،دستورالعمل اجرائي تاسيس  16ماده 

 

 .نيز قيد شده است  1ودر ماده چهار قرارداد تبصره  ............به ميزان ) مصوب شوراي پول و اعتبار (نرخ سود تسهيالت اعطائي  �

 .ريال مي باشد ................................................قيمت نقدي فروش  �

 .ريال مي باشد و در ماده چهار بند الف قرارداد نيز قيد شده است ..............................................ميزان پيش دريافت مبلغ  �

پيش پرداخت  مشتري كسر شده و  ريال بابت هزينه هاي انجام شده از 000/000/2قبل از تحويل كاال مبلغ در صورت انصراف  �

ت ميگردد و در صورتيكه متقاضي از تحويل كاال امتناع نمايد وفق ماده هشت قرارداد اقدامات الزم دالباقي وجه به متقاضي عو

 .انجام ميگيرد

ريال مي باشد  ............................................ريال مي باشدو مبلغ تسهيال ت  ...........................................مبلغ اصل و فرع تسهيالت  �

 .كه در ماده چهار بند ب قرار داد نيز آمده است

 .مبناي محاسبه اقساط مي باشد   PMTتابع  �

در  خير در قبال افزايش زمان انتظار و تأ تاريخ تحويل خودرو بر اساس امكانات شركت سازنده مي باشد و شركت بهمن ليزينگ �

 .تحويل خودرو هيچگونه خسارتي به متقاضي پرداخت نخواهد كرد

 تضمين به مبلغ كل اقساط بعنوان وثيقه اخذ ميگردد و  با اخذ ضامن اعطا ميگردد و يك فقره چك سقف معين تاارائه تسهيالت  �

اقساط نزد  تا پايانسند ه و همچنين در واگذاري اجاره به شرط تمليك نيز سند و پالك خودرو  بنام بهمن ليزينگ صادر شد

 .شركت باقي مي ماند

 .با اخذ وثيقه ملكي سهل البيع انجام مي شود صرفاً تراز سقف معينباال ارائه تسهيالت �

 .زمان و نحوه انتقال مالكيت اموال به مشتري در ماده شش قرارداد به تفصيل قيد شده است �

 .محاسبه خسارت ناشي از عدم ايفاي تعهد دين در ماده شش قرارداد بند الف شرح داده شده استنحوه  �

 .هار بند الف به تفصيل آمده استچساير هزينه ها در ماده  �

تماس بگيرد و يا به نشاني وب سايت شركت ) خط 10(02182407متقاضي مي تواند  با شماره تلفن  ,در صورت شكايت و اعتراض �

  www.bahmanleasing.com مراجعه نمايد و يا اينكه شكايت خودرا از طريق فكس به شركت منعكس نمايد.  

موضوع اجاره را به غير واگذار نمايد ولي در صورت مراجعه ،  جر نمي تواند قبل از تسويه اقساط مستأ ،  دادطبق ماده هفت قرار �

نسبت به انتقال موضوع  ،مي تواند  جر جديد در طرح جابجائيبراي مستأركت بهمن ليزينگ و از طريق تشكيل پرونده به ش

 .بهمن ليزينگ اقدام نمايدشركت اجاره طبق ضوابط 

 

 

ي تسهيالت اعالم ميدارم در خصوص كليه موارد باال با اطالع و قبول كليه شرايط اعطاي...........................................................اينجانب       

اعالم دعوي و   و حق هرگونه دادخواهي ،توضيحات كافي و وافي به اينجانب ارائه شده و اينجانب كليه مفاد باال را قبول داشته 

 .مطالبه خسارت  و صدمه ناشي از عدم اطالع از موارد فوق را از خود سلب مي نمايم

 

 

 امضاء متقاضي       مهرامضاء شركت بهمن ليزينگ           

 

 9فرم شماره 


