
 قوانين و مقررات تشكيل پرونده  
 

 2فرم شماره 

ضمانت مديرعامل و يا اعضاء هيئت مديره به عنوان شخصيت حقيقي با ارائه روزنامه رسمي و اساسنامه ، اصل نامه اشتغال به  -1

 .كار امكانپذير مي باشد

 .قابل قبول نمي باشد سال 55پذيرش متقاضي و ضامن باالي  -2

كاميونت ايسوزو، تقاضاي ساخت و نصب كاربري كمپرسي خارج از كاربري سازي شركت بهمن ديزل را در صورتيكه متقاضيان  �

 .داشته باشند مي بايست نسبت به تكميل فرم تعهد ساخت كمپرسي اقدام نمايند

نظر ضامن  در صورتيكه متقاضي و ضامنين قادر به ارائه چك نباشند، اخذ چك از ضامن سوم با ارائه مستندات و مدارك مورد �

 .پشت چكها مي بايست توسط متقاضي و ضامنين اول و دوم ظهر نويسي گردد. سوم بالمانع مي باشد

امضاء ظهر نويسي  2الزم است متقاضي نسبت به ارائه چكهاي اقساط و چكي به مبلغ كل بدهي كه ظهر آنها توسط ضامنين با  �

و تاريخ سررسيد چكها بر اساس تاريخ تحويل  تاب بودهمي بايست از نوع حسابهاي شبكه شمي شود و ضمنا ً چكها 

 .خودرو پنجم ، پانزدهم ، بيست و پنجم هر ماه باشد ، اقدام نمايد

در رابطه با بازپرداخت اقساط، چك توسط متقاضي صادر مي شود در صورتيكه به هر دليلي متقاضي امكان ارائه چك نداشته  �

ظهر چكها توسط متقاضي و ضامن ديگر شايان ذكر است متقابالً . ميگردد  باشد چكهاي اقساط از يكي از ضامنين اخذ

 .مي گردد امضاء

به نام شركت باقي خواهد ) پرداخت آخرين قسط اجاره(پالك خودرو و اسناد مالكيت خودرو مورد اجاره تا تسويه كامل قرارداد  �

 .ام ايشان سند صادر ميشودماند و در پايان با هزينه شخص متقاضي از طريق دفترخانه رسمي به ن

تاريخ تحويل خودرو بر اساس امكانات شركت سازنده خودرو خواهد بود و شركت بهمن ليزينگ در قبال افزايش زمان انتظار و  �

 .تأخير در تحويل خودرو هيچگونه خسارتي به متقاضي پرداخت نخواهد كرد

تقاضاي خريد . اقدام نمايند  ثبت نام يا ضمانتمي توانند جهت خريد خودرو به منظور  فقط يكبارمتقاضي و ضامنين هر كدام  �

جديد، مشروط به اين خواهد بود كه قبال تسويه حساب كامل نموده و يا اينكه شرايط خوش حسابي ايشان مورد بررسي قرار 

 .گيرد

 .صفر يا كاركرده الزامي مي باشد) داخلي و خارجي(يه خودروهاي سواري يا كار براي كل اقرارنامه محضري ضامنين �

در قبول تقاضاي مشتريان جهت استفاده از تسهيالت اعتباري اجاره به شرط تمليك مختار ) عامسهامي (شركت بهمن ليزينگ 

 .يان محترم را جلب نمايدبوده اميدوار است با فراهم ساختن تسهيالت مذكور و ارائه خدمات مناسب رضايت مشتر

و مدارك ) ضا نمايندگي مهر و ام(كليه مدارك هويتي ، شغلي و سكونتي ميبايست توسط نمايندگي برابر اصل گردد: توجه 

 .اخذ شده در صورت تصويب اعتبار به هيچ عنوان مسترد نمي شود

اعطاي تسهيالت نسبت به درخواست تسهيالت جهت اجاره و خريد خودرو از با اطالع و قبول كليه شرايط ................................ اينجانب 

اقدام نموده و متعهد مي شود در صورت لزوم نسبت به ارائه اسناد و يا مدارك كسري يا تكميلي ) عامسهامي (شركت بهمن ليزينگ 

نمايم ضمناً تحويل خودرو منوط به تكميل جهت تسهيل و تسريع در كارشناسي و اعتبار سنجي، طبق نظر كارشناس ليزينگ اقدام 

همچنين شركت بهمن ليزينگ مجاز است تا اطالعات اينجانب را كه . كليه مدارك مورد نياز به تشخيص كميته اعتبار سنجي است 

ه مذكور قبال توسط سامانه اعتبار سنجي شركت مشاوره رتبه بندي ايران از منابع مجاز گرد آوري شده به صورت مستمر از سامان

اطالعات اينجانب را به صورت مستمر به شركت .  اعتبار سنجي اينجانب استفاده كند درخواست و دريافت نموده و از آن جهت

اعتبارسنجي ارسال نمايد تا از آن طريق زمينه الزم جهت اعطاي تسهيالت را فراهم نموده و از كامل بودن اطالعات اطمينان حاصل 

اطالعات خود را به تمامي اعضاء سامانه  پردازشهمچنين اجازه توزيع و . اعطاي تسهيالت را حفظ كند نمايد و جامعيت سيستم 

اعتبار سنجي شركت مشاوره رتبه بندي اعتباري ايران داده و حق هر گونه دادخواهي، اعالم دعوي و مطالبه خسارت و صدمه ناشي از 

را از ت به استفاده كنندگان مجاز از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اعتبار سنجي شرك و پردازش اطالعات سامانهاستفاده 

 امضاء متقاضي           .خود سلب نمايم
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