
 

 شماره : .................       

 .........................:  تاریخ                            درخواست خرید کاال به صورت اقساطی                                                 

 ..……………………………شماره همراه ..………………………………………به کد ملی…………………………فرزند..……………………………………اینجانب 

 با مطالعه و قبول شرایط موارد ذیل  …………………………………………………………………………………………………………………………………به نشانی :

 .............................. : ......................... ارزش به ............... 2............رنگ 1به رنگ  ..................................................متقاضی خرید  خودرو / کاالی : 

............و اقساط................................................به ......................................... با پیش پرداخت ................................................  خودرو به مدل  خریدار خرید

  . ا قطعی و غیر قابل برگشت اعالم مینماید خود ر  ، طی .................. فقره چک  ،   مدت .....................ماه

از متقاضی  دریافت  ماء التفاوتتحویل خودرو م مبنای محاسبه بر اساس قیمت روز بازار میباشد و در هنگا))قیمت اعالم شده قطعی نمیباشد  

 میگردد((

کاال مطابق قوانین و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و ضوابط بانک عامل خودرو /شرایط تسهیالت : تشکیل پرونده و اخذ تسهیالت 

 میباشد .

 عامل بانک ضوابط طبق تضامینتومان با یک ضامن میلیون  100تا سقف  ت :          تسهیالتالف : مبلغ تسهیال

ضامن دیگیری بابت ما به التفاوت میبایست متقاضی نسبت به آن  دار باز پرداخت اقساط را تضمین ننمایدکسر از حقوق مقگواهی در صورتی که    ))

 ((نمایدمعرفی مبلغ 

 : کارمند ننیگیرنده و ضامب: شرایط وام 

 طبق شرایط اعالمی لیزینگ ...........................................................  -1

 : کارمند ضامنین و گیرنده وام شرایط: ج 

 ....................................................... طبق شرایط اعالمی لیزینگ  -

 

خودرو تحویل و نام ثبت فرایند:  د   

  میباشد فوق تاریخ از روز 5 اعتبار مدت  ضامن و گیرنده وام شرایط با همراه کننده تامین محل در پرونده تکمیل -

 . میباشد تمدید قابل ماه دو  تا متقاضی خواست در به بنا:  تبصره

به شرکت تامین ی . . . و هزینه ها  پرونده تکمیل و مشاوره در صد ار قیمت خودرو به ارزش ................................................... عنوان 3مبلغ پرداخت -

از حساب های شرکت تامین بلغ فوق با واریز مبلغ پیش پرداخت  به یکی  علل حساب و الباقی م  عنوان  به  ریال  000/000/5  کننده پرداخت نماید که مبلغ  

 واریز نماید . کننده ) فخرایثار ایرانیان (

 به  بسرا و سمعا کتبا و شفاهن  فوق   موارد   تمام جسمانی  و عقالنی سالمت و صحت کمال در میدارم اعالم.....................................................  اینجانب 

 . مینمایم تایید خود انگشت اثر و امضا با  و  دارم  قبول  را تمام و رسید اینجانب اطالع

          انگشت اثر و متقاضی امضا                                                                                                                                                              



 

                                                                                                                          

 

     تسهیالت داخت به نام خود تا پایان مراحل دریافتت پیش پرمعرفی متقاضی پس از تکمیل فرم به بانک عامل جهت پرداخ -

                         ار اجباری و کلیه هزینه های آن با متقاضی میباشد ایان اقساط به نام شرکت سرمایه گذتا زمان پ شخص ثالثبیمه بدنه هزینه  -

 .  میباشد متقاضی با اقساط پایان تا ابتدا از انتقال های هزینه کلیه -

 حساب به شرطی و قید هیچ بدون را خودرو پرداخت پیش مبلغمبنی بر دریافت تسهیالت از بانک عامل   تایید از بعد مینماید اعالم و اقرار متقاضی -

  نیز را وارده خسارتهای وکلیه ندارد خودرو تحویل به نسبت تعهدی هیچ شرکت اینصورت غیر در نماید واریز(  ایرانیان ایثار فخر)  کننده تامیین شرکت

 .نماید  پرداخت میبایست متقاضی

از سوی  پیش پرداختپرداخت و به حساب شرکت فخر ایثار ایرانیان  بانکی واریز تسهیالتساعت پس از کاری   72ساعت الی  24خودرو تحویل  -

  .متقاضی میباشد 

کسر و پرونده ابطال  پرونده تکمیل و مشاوره،بخش واریزی بانکی  سهمراحل پروطی یا عدم پیگیری ) در زمان اعتبار ( در  در صورت انصراف -

 میشود .

در صورت  و معرفی نماید و ضامنین خود را به بانک اقدام کند افت تسهیالت طبق قوانین بانک عاملدریبه  میتواند نسبت  نماید،متقاضی اقرار می  -

 . در این خصوص منعی وجود ندارد پرداخت نماید و نیاز تعداد چک های مورد نیاز تسیهالت خود را 

 ذ : مراحل انتقال اسناد :

 ساعت کاری ( 72و تامین خودرو تا  توسط متقاضی  ) پرداخت پیش پرداختارسال حوله برای تایید به شرکت لیزینگ   -

روز  3از متقاضی ) مدت اعتبار سنجی  ارسال قرارداد تایپ شده از طرف شرکت لیزینگ با شماره بدنه برای امضای متقاضی و دریافت چک تضمین -

 کاری (

 روز کاری ( 2) مدت زمان تاریخ برای روز تعویض پالک با نماینده تامین کننده + متقاضی + نماینده شرکت لیزینگ  -

ی تغییر تبصره : در صورت نواقس مدارک ) امضا ، پرینت حساب ، چکهای ارسالی  و . . . ( مدت زمان انتقال سند نسبت به تکمیل پرونده ، زمان بند

 میکند .

 

 به  بسرا و سمعا کتبا و شفاهن  فوق   موارد   تمام جسمانی  و عقالنی سالمت و صحت کمال در میدارم اعالم.....................................................  اینجانب

 . مینمایم تایید خود انگشت اثر و امضا با  و  دارم  قبول  را تمام و رسید اینجانب اطالع

 

 مسئول پذیرش                                                                                                            انگشت اثر و متقاضی امضا

 

                                                                                                                                           021-91071077 

 

 



 

کاری وکالت قرارداد  

 :موکل فردی مشخصات

 ملی کد .......................  از صادره..........................  شناسنامه شماره..............................  پدر نام........................ خانوادگی نام و نام

 ......................................................................................................................................آدرس............................................ 

 ........................................................همراه .. تلفن............................ .............. ثابت تلفن.... ......................................... پستی کد  

 : وکیل فردی مشخصات

 خندان سید : شعبه نشانی به 14007468400 ملی شناسه 524009 ثبت شماره به ایرانیان ایثار فخر شرکت: خانوادگی نام و نام

 91071077  دوم طبقه آجا فخر ساختمان کابلی خیابان

 :وکالت مورد -ا

 یکدستگاه خرید  جهت لیزینگ شرکتهای از یکی از تسهیالت اخذ  منظور به الزم پیگیریهای و اقدامات کلیه انجام

 . ذیل شرایط طبق....................... .................................خودروی

 : قرارداد شرایط

 رنگ نباشد  موجود تحویل زمان در یک شماره رنگ چنانچه بود، خواهد ...................... -2...........................  -1 خودرو رنگ - 1-2

 . نماید  می سلب خود از ارتباط این در را اعتراضی گونه هر حق مشارالیه است موکل تایید  مورد دو شماره

 لیزینگ شرکتهای نیاز مورد تضامین و مدارک ، اسناد کلیه قرارداد این امضاء تاریخ از کاری روز 2 ظرف است متعهد  موکل - 2-2

 را است رسیده وی اطالع به اعالمی لیست چک برگه برابر کتبی صورت به کننده نام ثبت دفتر پرسنل توسط آن کامل جزئیات که

 نواقص رفع به متعهد  موکل ، لیزینگ شرکت اعالم طبق شده ارائه مدارک در نقص گونه هر صورت در و نماید  تحویل وکیل به

 . بود خواهد  وی به اعالم زمان از  کاری روز 2 مدت ظرف حداکثر اعالمی

 انجام و لیزینگ شرکت به آنها ارائه به نسبت موکل اسناد وکیل مدارک اخذ  از پس کاری روز 2 مدت ظرف است متعهد  وکیل -2-3

 . نماید  اقدام خودرو خرید  متقاضی پرونده تکمیل منظور به الزم اداری اقدامات کلیه

 ندارد مشخصی مدت واریز شناسه کد  اعالم ، اعتباری کمیته ، مرکزی بانک از استعالم مراحل:  محترم موکل توجه قابل

 ضامن همراه به نام ثبت محل در روز 2 مدت ظرف حداکثر ، وکیل اعالم با پرونده و مدارک تکمیل از پس است متعهد  موکل -2-4

 حضور مربوطه اسناد سایر و خودرو تملیک شرط به اجاره قرارداد امضای جهت تضمین با وثیقه اسناد ارائه و نیاز مورد ضامنین یا

 . رساند  بهم



 

 طبق کای هفته یک وطی سازنده شرکت یا لیزینگ شرکت از خودرو حواله تحویل به مربوط امور کلیه است متعهد  وکیل -2-5

 کارت) نماید  اقدام وکیل سوی از شده اعالم محل در موکل به خودرو حواله تحویل به نسبت گذاری شماره زمان از. پست قوانین

 قبلی سابقه وجود نیاز صورت در(  شد  خواهد  پست لیزینگ یا موکل منزل درب به مربوط مراجع توسط خودرو کارت ، سوخت

 جهت حضور به مکلف موکل ، گذاری شماره اداره در لیزینگ نماینده یا موکل حضور لزوم و لیزینگ یا موکل نام به پالک صدور

 . بود خواهد  گذاری شماره مراحل انجام

 عهده به ها نامه بیمه و مرتبط احتمالی رهنی اسناد و ها وکالتنامه و سند  انتقال و نقل به مربوط های هزینه  کلیه پرداخت - 2-6

 .باشد  می موکل

 و پالک فک جهت لیزینگ شرکت نام به بالعزل وکالت اعطای به نسبت خودرو گرفتن تحویل از قبل است متعهد  موکل - 2-7

  وکالتنامه تنظیم در تاخیر گونه هر مسئولیت.  نماید  اقدام و حاضر وکیل سوی از اعالمی  خانه دفتر در ها نامه بیمه و سوخت کارت

 .بود خواهد  موکل عهده به مستقیما خودرو تحویل در تاخیر و

 بایست می گارانتی در مندرج شرایط به توجه با ، سازنده کارخانه در تولید  از ناشی نقص و عیب گونه هر وجود صورت در - 2-8

 .شود انجام موکل توسط الزم اقدامات

 در مسئولیتی هیچگونه وکیل میباشد  پرداخت پیش مبلغ واریز ساعت 72 الی 24 وکیل محل در خودرو تحویلی زمان مدت - 2-9

 .ندارد خودرو تحویل  واریز تاخیر قبال

 : الوکاله حق مبلغ -3

 . باشد  می ریال............................................................  معادل فوق مندرج شرایط و وکالت مورد اجرای جهت وکیل الزحمه حق - 3-1

 مدت اقساط، میزان تسهیالت میزان تغییر قبیل از لیزینگ شرکتهای شرایط در احتمالی تغییرات گونه هر بروز صورت در - 3-2

 .ندارد مسئولیتی هیچگونه وکیل خودرو ،تغییر رنگ ،تغییر تحویل زمان

 وکیل نسازد مرتفع را اعالمی نواقص یا ننماید  ارائه خودرو تسهیالت و دریافت جهت را نیاز مورد مدارک موکل که صورتی در - 3-3

 . بود نخواهد  استرداد قابل موکل به دریافتی الزحمه حق و داشت نخواهد  خودرو تحویل عدم یا تاخیر قبال در مسئولیتی هیچگونه

 سلب خود از را اعتراضی گونه هر حق گردد منصرف تسهیالت اخذ  بر دائر خویش تقاضای از دلیل هر به موکل که صورتی در - 3-4

 . نماید  می

 . خواهد  االجرا الزم طرفین امضای با و دارد را واحد  حکم یک هر که تهیه نسخه 2 در قرارداد این

 

                                                                                                            موکل                                                                          وکیل امضای محل              


