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حقهقی

مدارك تکمیلی



 نمونه اقرارنامه محضری متقاضی          

)این فرم می بایست در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد(

حاضر گردید:آقای /خانم ................................

هیچ اجبار و اکراه و اضطرار اقرار نمود که ............. قل و نفس و سالمت روح و روان وبی لحضور در صحت عا بعد

به شماره دستگاه ....................... به شماره شاسی .............شماره موتور ..............ومدل..............

 شرکت واسپاری ملت )سهامی عام( به صورت کامالً سالم و مطابق قرارداد فیمابین با شهربانی..........................

نرخ سود تسهیالت ، بدون عیب تحویل گرفته و در ارتباط با مفاد قرارداد فی مابین از جمله قیمت نقدی فروش 

مبنای محاسبه اقساط و نحوه محاسبه اقساط و  میزان پیش دریافت ،مبلغ اصل و فرع تسهیالت ، اعطائی ،

وکلیه شرایط اعطای  خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد و وجه التزام و سایر مفاد قرارداد فیمابین نحوه محاسبه 

فرم درخواست فرمهای موجود در پرونده از جمله توضیحات کافی و وافی دریافت و قبول کرده است و تسهیالت 

دستورالعمل اجرائی  36ی  )ماده شرایط تسهیالت اعطائ ،قبول شرایط و مقررات  تعهدنامه ،استفاده از تسهیالت

و سایر فرمهای موجود را شخصاً امضاء نموده تاسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ( ، قرارداد 

نسبت به انجام تعهدات خود در قرارداد فی مابین با واسپاری ملت اعم از مالی و غیرمالی  و متعهد می گردد

تراضی عادعا و ا به صورت کامل و به موقع اقدام نموده وضمن عقد خارج الزم اقرار نمود هیچگونه مطالبه ،

ا مفاد این سند را از رتباط باعلیه شرکت واسپاری ملت نداشته و نخواهد داشت و حق هرگونه ادعای بعدی در

حق بیمه بدنه خودرو قیمت آن ،  کاهش  خودرو وتوجه به مستهلک شدن ضمناً با . خود سلب و ساقط نمود

حق هرگونه اعتراض  کهنیز براساس وضعیت ساالنه خودرو تعیین می شود که ماالً کمتر از سال قبل خواهد بود 

انب تعهد می نمایم جور از خود ساقط نمود .عالوه براین اینخودرا به حق بیمه های صادره سالیانه به نحو مذک

در غیر اینصورت شرکت مخیر  ،ماه قبل از سررسید چکهای کلی نسبت به تقسیط چک کلی اقدام نمایم2

است نسبت به وصول مطالبات خود از محل چک کلی اقدام نماید.



 

شرکت واسپاری ملت

)سهامی خاص( 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ثعہڎڻاڱۀ ثسہیالت

بعڻڻاں ڱثقاضی ڻ آقا/ڌاڻڱ                          با كڎ ڱڳی                               ڻڎڑفژ                                  یڻجاڻبا

آقا/ڌاڻڱ                                                   فژڑڻڎ                             با كڎ  اڻڳ ڻ  بعڻڻاں ضاڱں  با كڎ ڱڳی                            فژڑڻڎ 

  ،ڳـیڈ اژڎڱڻ كڳیۀ ڳقبڻ ڻ ڱڳت ژيستاڻا شژكت ژاتڱقژ ڻ یطاشژ اڑ كاڱڳ گاہیآ ڻ عطالا ضڱں ڎڻڱبعڻڻاں ضاڱں   ڱڳی        

 ڎژڻيڌڻ ۀسثگاڎ           ڌژیڎ بابت ڱاہۀ           ڌتڎاتژڑبا  تڱڎ ڻ ڳیاژ      ڱبڳغ بۀ تثسہیال یافتڎژ ڱثقاضی

.  باشڱ ڱی شژكت آں اڑ             ڳڱڎ              ثیة

ڻ ڱفژ ي ئۀاژا ڻ ستا ڱڌیژ عطاییا تثسہیال اںڱیڑ ڻ یڻجاڻبا ژيعثباا ي    ۀڻڎڻتژ ڳقبڻ یا ژڎ بۀ ڻسبت ڎڌڻ ثشڌیص بژ بڻا ڱڳت ژيستاڻا شژكت-1

.ڎكژ ہڎاڻڌڻ ڎیجاا ڱڳت ژيستاڻا شژكت ايبژ يثعہڎ گڻڻۀ ہیچ ،ڌتڎاتژ تیش یڑڻاژ ڻ اتڱسثڻڎ  ڻ اژكڎـڱ تـیافڎژ

ساقط ڻ سڳب ڎڌڻ اڑ ژا ضیاعثژا گڻڻۀ ہژ ڇق صڌصڻ یںا ڎژ ڻ باشڎ ڱی ڱڳت ژيستاڻا شژكت ثشڌیص بژ بڻا تثسہیال اںڱیڑ ڻ سقف-2

.ڻڱایڱ ڱی

،ڱیںـثض اںڻـعڻ ۀـب ثایقڻ سایژ یا ڻ ڱڳكی ثیقۀڻ ي ئۀاژا ثشڌیص ژتصڻ ڎژ ڻ باشڎ ڱی ڱڳت ژيستاڻا شژكت ثشڌیص بۀ بڻا ڳقبڻ قابڳ ثضاڱیں-3

.شتڎا ہڱاڻڌڻ ژا ڱڳت ژيستاڻا شژكت ڎڻڑ ڱاڳكیت سڻڎ صڳا اژيڻگہڎ بۀ ڻسبت شكایثی یا اضعثژا ۀـگڻڻ یچـہ قـڇ

.باشڎ ڱی ۀكڻڻڎ ڻاژڎ/  ڑساڎژڻڌڻ شژكت یطاشژ شاڱڳ ڎژڻڌڻ ڻ شثۀاڻڎ ثقاضا ژڎڱڻ ڎژڻيڌڻ ڎںبڻ ساڳڱ بۀ ڻسبت يثعہڎ ڱڳت ژيستاڻا شژكت -4

ڑـكاڱژ ڎژ قبڳی ڻثظاڱیا كتال آڎژس ڇصالا ڻ )ثغییژ صڇیڇ آڎژس ڱعالا بۀ ڻسبت ڻثظاڱیا كتال ثڌصیص ي ۀڻڇڻ اڑ كاڱڳ گاہیآ با یڻجاڻبا-5

 ہڱچڻیں ڻ ڎژڻڌڻ شڻاسایی ژكڱڎ ڳسااژ اژي،گڈ ژۀشڱا ڎژ ثأڌیژ اڑ ڻاشی قباعڻ ژتیڻصڻا غیژ ڎژ ڻ ڎۀڻڱڻ اڱقڎا (10+ تڳیس اـی اژيڈـگ ژۀڱاـش

 .  ڎبڻ  ڎـہاڌڻ یڻجاڻبا ڱثڻجۀ ڎژڻڌڻ ڱڻقع بۀ ثڇڻیڳ

 اژضعڻ ڻ ثاڳث شڌص بیڱۀ اژي،گڈ ژۀشڱا يہا ہڑیڻۀ بڇثساا باژیاڳ  بۀ ڱبڳغ ژڻڑ قیڱت سساا بژ ڎژڻڌڻ يبہا-6

.ستا ۀشڎ ثعییں ڱثعڳقۀ قاڻڻڻی

اںعڻڻ ثڇت ڱبڳغی ہیچ ڌتڎاتژ تیش ڱبڳغ بۀ ڻ ڎڎگژ ڱی ڌڈا يڱشثژ ثڻسط كاال ي ژۀجاا یا ڌژیڎ اڑ ںطڱیڻاا ژڱڻظڻ بۀ صژفاً ڌتڎاتژ تیش ڱبڳغ-7

 یڑڻاژ ڻ اژكڱڎ ثكڱیڳ ںڱاڑ اڑ ڎژڻڌڻ ثڇڻیڳ ںڱاڑ ضڱڻاً. گژفت ہڎاڻڌڻ ثعڳق...  ڻ كتژڱشا ڎسڻ ڎڻژاں، ڎسڻ ،قطعی ڎسڻ ب،اـڳڇسا  یـعڳ ڎسڻ

.  ڎبڻ ہڎاڌڻ ژيكا ژڻڑ 45 قڳاڇڎ ۀ،جڻڻ

ہژ بۀ ڱژبڻطۀ يہا ڱسئڻڳیت كڳیۀ ڻ ڎۀڻبڻ ڎاژ ۀعہڎ ژا ژڱڈكڻ ڎژڻيڌڻ اڑ ڎۀسثفاا اڑ ڻاشی ڇقڻقی ڻ ڱڎڻی ڱسئڻڳیت گڻڻۀ ہیچ ڱڳت ژيستاڻا شژكت-8

 يۀڻڇڻ اڑ ڻاشی كۀ ثاڳث صشڌاا یا ڱڳت ژيستاڻا شژكت بۀ ڻاژڎۀ ژاتڌسا گڻڻۀ ہژ ڱ،شڻڱی ڱثعہڎ ڻ ستا یڻجاڻبا يۀۀ عہڎـب ڎـباش كۀ ڻڇڻ

.ڻڱایڱاں ژـجب ژا ڎـباش ژڈكڻـڱ ڎژڻيڻـڌ اڑ ڎۀسثفاا

بۀ ثقاضا ژڎڱڻ ڳغیژڱڻقڻ ڻ ڳڱڻقڻ اڳڱڻا اژيگڈڻا ايبژ قساطیا ڻشفژ ڻ ثڱڳیك طشژ بۀ ژۀجاا اژڎاڎقژ بچڻژچا ڎژ شژكت ثڻسط تثسہیال يعطاا-9

 كاال بۀ ثڇڻیڳ ںڱاڑ اڑ شژكت عڱڳ ژڎڱڻ ڍڻژ سساا بژ ڱژبڻطۀ يہااژڎاڎقژ ڎژ بہا ژۀجاا كڳ ڱبڳغ ڻ قساطیا ڻشفژ قیڱت. ڎگیژ ڱی ژتصڻ ںڱشثژیا

.ڎشڻ ڱی ڱڇاسبۀ ڱشڌص ژڻش يڱبڻا بژ بہا ژۀجاا یا   طـقس ژیںـڌآ یافتڎژ ںڱاڑ ثا ںڱشثژیا

كـباڻ ڻ ژعثباا ڻ ڳتڻ ژايشڻ ب)ڱصڻ تثسہیال ڎسڻ ڍڻژ اژك،ڱڎ آڻژي جڱع ۀ،ڻڎڻتژ ثكڱیڳ بۀ طڱژبڻ تثڻضیڇا كڳیۀ كۀ ڻڱایڱ ڱی اژقژا یڻجاڻبا-10

 ژۀجاا ڻ قساطیا ڻشفژ قیڱت ي ڱڇاسبۀ ي ۀڻڇڻ ،كاال ثڇڻیڳ اڑ قبڳ یا افڻصژا ژتصڻ ڎژ بڇسا ثسڻیۀ ي ۀڻڇڻ ،ڌتڎاتژ تیش اںڑـڱی ،( يڑـڱژك

 ،شڻاسیژ)كا  تثسہیال ڌڈا بژ ڱثژثب يہا ہڑیڻۀ كڳیۀ ڻ( ژيعثباا ڻ بڎڻۀ ،ثاڳث ہا )شڌص بیڱۀ ڱباڳغ ط،قساا ي ڱڇاسبۀ ي ۀڻڇڻ ،ثڱڳیك طشژ بۀ

 ڳڻثقاا ي ۀڻڇڻ ڻ ںڱاڑ ،قساطیا ڻشفژ/  ثڱڳیك طشژ بۀ ژۀجاا عقڎ یطاشژ ڻژہیں( ـث ڻ تڻثقاالا ڻ  ڻقڳ ڻڎۀ،فڑا اژڑش بژ تڱاڳیا ،ڱڳكی ثیقۀڻ یابیاژڑ

 ثفہیڱ یڻجاڻبا بۀ ي،ڱشثژ بۀ اڳڱڻا ثڇڻیڳ یڍژثا  ،ۀـڳیاڻ یطاژـش عایتژ با غیژ بۀ ںڱشثژیا قڇقڻ ڳڻثقاا ڻ ڻقڳ ںڱكاا ي،ڱشثژ بۀ اڳڱڻا ڱاڳكیت

 بۀ ڱثعہڎ یطیاشژ  ژـہ ثڇت ڻ ڎۀڻڱڻ اڱقڎا ڳڈكژا قفڻ ڎژڻيڌڻ جہت تثسہیال یافتڎژ بۀ ڻسبت ڱثا ژڌثیاا ڻ كاڱڳ گاہیآ با ڻ ستا ۀیڎڎگژ

 يہا ہڑیڻۀ كڳیۀ ڎبڻ ہڎاڌڻ ڑڱجا ڱڳت ژيستاڻا شژكت ڱشڻ فڱڻصژ تثسہیال یافتڎژ اڑ قبڳ چڻاڻچۀ ضڱڻاً. باشڱ ڱی ۀشڎ ثعییں طقساا ڌتڎاتژڑبا

 ڻ ہا ہڑیڻۀ كسژ ڻ ڱڳت ژيستاڻا شژكت ثصڱیڱ بۀ اضعثژا ڇق یڻجاڻبا ڻ ڻڱایڎ كسژ یڻجاڻبا ڌثیڎاتژ ڱباڳغ اڑ ڎڌڻ ثشڌیص بۀ ژا ۀشڎ ڱڻجاا

.  ڎڱڻڱڻ ساقط  ڻ ڳبـس ڎڌڻ اڑ ژا ڱثعڳقۀ ژاتڌسا

 شناسه فرم
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شرکت واسپاری ملت

)سهامی خاص( 

 

 

ڱڻجاا بۀ ڈي ڻفعی شژكت ڻاستاژي ڱڳت اژڎاڎقژ فطژ بیڱۀ يہا شژكت طژیق اڑ يڱشثژ ہڑیڻۀ با ڎژڻڌڻ بڎڻۀ ڻ ثاڳث شڌص بیڱۀ ڱڻجاا-11

.ڎبڻ ہڎاڌڻ يڱشثژ ي ۀعہڎ بژ ثیآ يہا ڳسا ثاڳث شڌص بیڱۀ ڱڻجاا ۀـك تـسا ڎیہیـب. ڎڈیژـت  یـڱ

ڻیژگی ہا، ڱشڌصات ڻ آتشں ہاي ڌڻڎژڻي ڱڻژڎ ڎژڌڻاست ڇسب ڱڻژڎ بۀ ژڻیت ایڻجاڻب ژسیڎۀ ڻ ڱڻژڎ ثاییڎ ڱی باشڎ ڻ ڻسبت بۀ ہژگڻڻۀ ڱغایژت-12

اعثژاضی ژا اڑ ڌڻڎ سڳب ڻ ساقط ڱی ڻڱایڱ. ہژگڻڻۀ قـڇاڇثڱاڳی ڎژ ڇاڳ ڻ آیڻڎۀ ہیچگڻڻۀ اعثژاضی ڻڎاشثۀ ڻ 

ژكتـش آں، فڌال تثباا ژتصڻ ڎژ ڻ ڎۀبڻ قعیتڻا با ڱڻطبق آں ضڱائڱ ڻ تژسشڻاڱۀ ڎژ ۀشڎ ڎژج تجاژڱڻڎ كڳیۀ كۀ ڻڱایڱ ڱی ثأییڎ بڎیڻڻسیڳۀ-13

.شتڎا ہڎاڌڻ ژا ڱقثضی اڱقڎا ہژگڻڻۀ قـڇ تـڱڳ ژيتاـسڻا

ڱڱكں كۀ ڱیڎاژ عطالا ڻ باشڎڱ صڇیڇ ڻ كاڱڳ ،قعڻا ۀشڎ ئۀاژا تطالعااڎاژیڱ كۀ كڳیۀ بڎیڻڻسیڳۀ اعالڱ ڱی /ضاڱں/ضاڱڻیںڱثقاضیایڻجاڻباں -14

 ڑۀجاا /ڳیڑیڻگژعثباا سسۀؤڱ/باڻك بۀ ژڱڻظڻہڱیں بۀ . ڎشڻ ڎۀسثفااایڻجاڻباں یڻجاڻب/ا سڻجژعثباا ڻ ژعثباا ہڳیتا ثعییں جہت ڎژ آں اڑ ستا

ثا: ہیڱڎڱ

 ژتبصڻ ۀشڎ ڎآڻژگژ ڑڱجا ڱڻابع اڑ اںیژا ژعثباا بڻڎ ثبۀژ ڻژۀڱشا شژكت سڻج ژعثباا ساڱاڻۀ ثڻسط قبال كۀ ژا ایڻجاڻباںیڻجاڻب/ا تطالعاا

 ثا ،ڻڱایڎ ڳسااژ سڻجژعثباا شژكت بۀ ڱسثڱژ ژتبصڻ ڻكڻڎ  ڎۀسثفاا سڻجژعثباا جہت ،آں اڑ ڻ ڎۀڻڱڻ یافتڎژ ڻ ستاڌڻڎژ ژڱڈكڻ ساڱاڻۀ اڑ ڱسثڱژ

 ژا تثسہیال عطاا سیسثڱ جاڱعیت ڻ ڻڱڻڎۀ ڇاصڳ ںطڱیڻاا تطالعاا ڎںبڻ كاڱڳ اڑ كڻڎ ڻہڱ افژ ژا تثسہیال عطاا جہت ڑڱال ڱیڻۀڑ طژیق یںا اڑ

 ڻ ڎاڎۀ اںیژا ژعثباا بڻڎ ثبۀژ ڻژۀڱشا شژكت سڻج ژعثباا ساڱاڻۀ عضاا ثڱاڱ بۀ ژا ڎڌڻ تطالعاا ڎاڑشتژ ڻ یعڑثڻ ڑۀجاا ہڱچڻیں .ڻڱایڎ ڇفظ

 ںكڻڻڎگا ڎۀسثفاا بۀ شژكت سڻجژعثباا ساڱاڻۀ تطالعاا ڎاڑشتژ ڻ ڎۀسثفاا اڑ ڻاش صڎڱۀ ڻ ژتڌسا ڱطاڳبۀ ڻ عڻڎ ڱعالا ،ہاڌڻڎاڎ گڻڻۀ ہژ ڇق

 .ییڱڻڱاڱ سڳب ڎڌڻ اڑ ژا اںیژا سالڱا ژجڱہڻ ڱژكڑ باڻك سڻ اڑ ڑڱجا

 سیڳۀڻ بڎیں یاجژا ہاڳعڱڳژاسثڻڎ ڻ ڻاڱۀییںآ ڻ سالڱا ژاشڻ ڱجڳس 1397 /03/07 بڱصڻڱباژڑۀ با تڻڳشڻیی ڻ ہڱچڻیں با ثڻجۀ بۀ قاڻڻں 

 ہڱچڻیں ڻ ڻڱاییڱ ڎڎاژڌڻ ڎڎگژ شڻی ڳتڻ بۀ ڱڻجژ كۀ ڱاقڎا ہژگڻڻۀ اڑ ڱژبڻطۀ ژاتڱقژ ڻ ۀشڎ ڎیا ںقاڻڻ عایتژ ضڱں ڱ،یشڻ ڱ ڱڱڳثڑ ڻ ڱثعہڎ

 تطالعاا ییڱڻڱا ڱ ڱعالا ہڱچڻیں ڻ  ہیڱڻڎ ژا ڎڌڻ ڻیكڻڳكثژا اژباڻكڎ ہااژبڑا ڻ باڻك تڌڎڱا ڻ ہا بڇسا اڑ ڎۀسثفاا ڑۀجاا ثاڳث صشڌاا بۀ

 ۀكڻثا ڎژ ژا اتثغییژ سایژ ڻ ثبث/ تسث ڻشاڻ ڻ كڎ ڎژ ثغییژ ہژگڻڻۀ ڱیشڻ ڱ ڱڱڳثڑ ڻ ڱثعہڎ ڻۀبعال ڻ باشڎ ڱ اتثغییژ ڌژیںآ سساا بژ ۀشڎ ئۀاژا

.ییڱڻڱا ئۀاژا ڱڳت ژستاڻا شژكت بۀ ژا اتثغییژ اتڱسثڻڎ ڻ ڎاڎۀ عطالا (كڱالا ڻ ڎسڻاا یا ڻ اڳڇڻا ثبت) یژبطڈ قاڻڻڻ جعاڱژ بۀ ڱڱكں ںڱاڑ ثژیں

 :اڑ ستا ژتعبا شڻی ڳتڻ ڱجژ

 اژثكاب جژائڱ با عڳڱ بۀ ڱڻشأ ڱجژڱاڻۀ آں. اڑ ڇاصڳ یڎاعڻ اڑ ڎۀسثفاا یا ڻ اژڻگہڎ ،ثڱڳك ،ثڇصیڳ (ڳفا    : 2ڱاڎۀ 

یا كثڱاں كژڎں ڱڻشأ ڱجژڱاڻۀ آں با عڳڱ بۀ ایڻكۀ بۀ طڻژ ڱسثقیڱ یا غیژ ڱسثقیڱ اڑ  ںتڻہا ژڱڻظڻ بۀ یڎاعڻ ڳڻثقاا یا ڳۀڎڱبا ، ثبڎیڳ (ب

 .ڎست آڱڎۀ یا كڱك بۀ ڱژثكب جژڱ ڱڻشأ بۀ ڻڇڻي كۀ ڻي ڱشڱڻڳ آثاژ ڻ ثبعات قاڻڻڻی اژثكاب آں جژڱ ڻشڻڎ اژثكاب جژڱ بۀ

جایی یا ڱاڳكیت عڻایڎي كۀ بۀ طڻژ ڱسثقیڱ یا غیژ ڱسثقیڱ ڎژ ڻثیجۀ جژڱ تڻہاں یا كثڱاں كژڎں ڱڻشأ، ڱڻبع، ڱڇڳ، ڻقڳ ڻ اڻثقاڳ، جابۀ ة(

 ثڇصیڳ شڎۀ باشڎ.

ڎژآڱڎ ڻ عڻایڎ ڇاصڳ اڑ اژثكاب جژڱ ڱڻشأ ڻ جژڱ تڻڳشڻیی )ڻ اگژ ڱڻجڻڎ ڻباشڎ ڱثڳ یا قیڱت آں( ڱژثكبیں جژڱ تڻڳشڻیی اصڳ ڱاڳ ڻ  : 9 ڎۀڱا

شڻڎ ڻ ہڱچڻیں چڻاڻچۀ جڱع اڱڻاڳ، ڎژآڱڎ ڻ عڻایڎ ڱڈكڻژ ثا ڎۀ ڱیڳیاژڎ ژیاڳ باشڎ بۀ ڇبس ثعڑیژي ڎژجۀ تڻج ڻ اژقاڱ بیشثژ اڑ ڱصاڎژۀ ڱی

اژ ڎژ ہژ ڱڻژڎ عالڻۀ بژ ڱجاڑات قبڳ بۀ جڑاي ڻقڎي ڱعاڎڳ ڻجڻۀ یا اژڑش ڱاڳی كۀ ڱڻژڎ تڻڳشڻیی ڻاقع آں بۀ ڇبس ثعڑیژي ڎژجۀ چہ

شڻڻڎ.گژڎیڎۀ ڱڇكڻڱ ڱی

اڱضاء ڻ اثژ اڻگشت ضاڱڻیںاڱضاء ڻ اثژ اڻگشت ڱثقاضی

 شناسه فرم
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 قرارداد عرفین( 1 ماده
 ًطبًی ثِ تْطاى ضطٚتْبی حجت ازاضُ 350287 ضوبضُ ثِ ضسُ حجت(  يبم سْبهی) هلت ٍاسپبضی ضطٚت ْیوبثیي ................................ تبضید زض ٖطاضزاز ایي

 " هَجط " ٖطاضزاز ایي زض اذتػبضاً ِٚ ثِ ًوبیٌسگی هسیطيبهل ٍ یٛی اظ ايؿبی ّیئت هسیطُ 87240000 تلٓي 22 پال٘ 19 ذیبثبى آضغاًتیي هیساى تْطاى
...........................................  ضٌبسٌبهِ ضوبضُ ثِ....................................  ْطظًس........................... ......................................... ذبًن/آٖبی ٍ قطِ یٙ اظ ضًَس هی ًبهیسُ
 هٗین........... ........................... ٚسهلی ثِ...............................  هتَلس.......................................  اظ غبزضُ

 ایي زض اذتػبضاً ِٚ.................................................. پستی ٚس ثِ...................................... .............................................................................................................................
.ضَز هی ًبهیسُ " جطأهست " ٖطاضزاز

ثِ...................  هتَلس........................   اظ غبزضُ...........  ضٌبسٌبهِ ضوبضُ ثِ....................................  ْطظًس...........................................................  ذبًن/آٖبی: اٍل ؾبهي
....................................... پستی ٚس ثِ......................... ............................................................................................................................. هٗین.....................................  هلی ٚس

...................  هتَلس...........................   اظ غبزضُ..........  ضٌبسٌبهِ ضوبضُ ثِ.......................................  ْطظًس..........................................................  ذبًن/آٖبی:  زٍم يؾبه
.................................................. پستی ٚس ثِ........................................................................................................  هٗین........... .............................. هلی ٚس ثِ

...................  هتَلس...........................   اظ غبزضُ..........  ضٌبسٌبهِ ضوبضُ ثِ........................................  ْطظًس.......... ........................................................ ذبًن/آٖبی: ضاّي
.................................................. پستی ٚس ثِ........................................................... ............................................. هٗین........ .................................... هلی ٚس ثِ
.گطزیسًس آى ضطایف ٍ هٓبز اجطای ثِ هتًْس ٍ هلعم قطْیي ٍ گطزیس هًٌٗس شیل ضطایف ثب زیگط قطِ اظ

:اجاره مورد( 2 ماده

 ٚبهل اقالو ثب ٍ است ضسیسُ هستأجط ضٍیت ثِ ِٚ ، ظیط هطرػبت ثب زٍم زست/ ٚیلَهتط غٓط اغكالحبً ًَ ذَزضٍ زستگبُ یٙ اظ تاس يجبضت اجبضُ هَضز
.ًوبیس استٓبزُ آى هٌبْى اظ ٖطاضزاز هست قَل زض تب است گطزیسُ تحَیل هستأجط ثِ هَجط تَسف سبلن ٍ غحیح قَض ثِ ، آى هطرػبت ٍ ٚیّ ٍ ٚن اظ

رنگ شماره شهرباني شماره موتور شماره شاسي مذل نوع خودرو

 :قرارداد مذت( 3 ماده
.یبثس هی ذبتوِ......................... تبضید زض ٍ ضطٍو............................... تبضید اظ ِٚ ضوسی ٚبهل سبل................  ٖطاضزاز هست

 :بهاء اجاره( 4 ماده
 :ضَز هی پطزاذت ظیط تطتیت ثِ ِٚ است ضیبل.......................................................................................  هًبزل اجبضُ هست ٚل ثطای االجبضُ هبل ٚل هجلٍ

 ...................... هَضخ ................................... ضوبضُ ثِ ثبًٛی چٙ قی ِٚ ، شیل ضطح ثِ ضیبل .............................................. هجلٍ ثِ جوًبً ًٗسی ّبی پطزاذت: الّ
 .گطزیس پطزاذت هَجط ثِ ........................ضًجِ ................... ثبًٙ

 ٚلیِ ثبثت ضیبل ....................................................هجلٍ -2 پطزاذت پیص يٌَاى ثِ االجبضُ هبل اظ ثرطی ثبثت ضیبل .................................................... هجلٍ -1
 ازٖطاضز اٍل سبل  زض ثسًِ ثیوِ ّعیٌِ ثبثت ضیبل .................................................... هجلٍ -3 گصاضی ضوبضُ ثِ هطثَقِ ّبی ّعیٌِ ٍ هطثَقِ هبلیبتْبی ٍ يَاضؼ

هَجط تَسف ضسُ اضائِ ذسهبت سبیط ّعیٌِ ثبثت ضیبل .................................................... هجلٍ -4

ٍ هحبسجِ ًحَُ جطأهست ٍ است گطزیسُ هٌهَض ٍ هحبسجِ االجبضُ هبل اظ ٖسوتی ثبثت پطزاذت پیص يٌَاى ثِ جطأهست اظ زضیبْتی ٍجَُ :1تبصره

 .ًوَز ییسأت ضا هَجط سفتَ پطزاذت پیص ترػیع
ٍ پَل ضَضای هػَة ًطخ ٍ ایطاى اسالهی جوَْضی هطٚعی ثبًٙ سَی اظ ايالهی ضبذع اسبس ثط ِٚ ثبضس هی زضغس.............. ايكبیی تسْیالت ًطخ

 .است ضسُ هحبسجِ ايتجبض
 :آى پطزاذت ًحَُ ٍ االجبضُ هبل هبًسُ ثبٖی اٖسبـ: ة

تأهیي آى ضا هتًْس ضسُ، ثِ اٖسبـ هسبٍی ٍ هتَالی قی ....................  هَجط ِٚ ثبضس هی ضیبل..................................... .... هجلٍ ِث جوًبً االجبضُ هبل ثبٖیوبًسُ
... يْسُ ثبًٙ ........................... ّط یٙ ثِ هجلٍ .................................................... ّبی ......................................... الی ...................................... ْٗطُ چٙ ثِ ضوبضُ/ ضوبضُ

 ضیبل ثِ لیعیٌگ پطزاذت ًوبیس. ًطخ تسْیالت ايكبیی ............ زضغس هیجبضس.

 هَجط ًگطزز، هیسط هستأجطُ يیي تحَیل ٍ ثبضس ًوَزُ ٍاضیع َجطه حسبة ثِ پطزاذت پیص يٌَاى ثِ ضا هجلُی ٖطاضزاز حست هستأجط چٌبًچِ :2 تبصره

 ثِ ذَیص ًعز ٍجِ هبًسگبضی ضٍظّبی تًساز ٍ سَز تسْیالت هػَة ضَضای پَل ٍ ايتجبض ًطخ آذطیي هجٌبی ثط زضیبْتی ٍجَُ هأذص ثِ ذسبضت پطزاذت
 .گطزز هی هتٗجل ضا هستأجط

قرارداد اجاره به شرط تملیک
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( تضامین :5ماده 

زضغس هبل االجبضُ ٍ ثیوِ ّبی آتی ٍ 120یست ثِ هٌهَض تؿویي پطزاذت اٖسبـ هتًلِٗ یٙ یب چٌس ْٗطُ چٙ ثِ هیعاى/ ؾبهي/ ؾبهٌیي هی ثبهستأجط

ثب اهؿبء شیل سٌس اجبضُ ثِ غَضت َیط ٖبثل ثطگطت ثِ هستأجطٖجل اظ تحَیل هَؾَو ٖطاضزاز ثب نْطًَیسی ثِ ؾوبًت ؾبهٌیي ثِ هَجط تسلین ًوبیس. 

تب زض غَضت يسم پطزاذت ثِ هَٖى اجبضُ ثْبء يالٍُ ثط اٖسام ٖبًًَی ثِ استٌبز ایي ٖطاضزاز حست ًهط ذَیص هیعاى هكبلجبت ٍهَجط حٕ ٍ اذتیبض زاز 

ْس ذسبضات ٍاضزُ ثِ ذَز ضا اظ هحل چٙ / چْٛبی تؿویٌی ذَزضٍ ٍ هَضز ضّبًِ ِٚ جْت ؾوبًت پطزاذت اٖسبـ هبل االجبضُ ًعز هَجط تسلین یب تً

 ٍ ْسد ٖطاضزاز ٍ استطزاز ذَزضٍی هَضز اجبضُ ضأسبً استیٓبء ًوبیس. هستأجطٍحبیٕ ًوَزُ یب سبیط 

.............. ٖكًِ .............. تٓٛیٛی ثِ هسبحت توبهی ضطساًگ هلٙ ثِ هبلٛیت ...................... ثِ پال٘ حجتی ...................ْطيی اظ .............اغلی ثِ ضوبضُ حجت ....

جْت تؿویي زض ضّي هَجط ٖطاض هی گیطز .  .......... هتط هطثى زض ثرص....................... ِٚ زض ازاضُ حجت اسٌبز ٍ اهال٘ ............................ ثِ حجت ضسیسُ است....

ٓم ٍ ًگْساضی هَضز اجبضُ ضا ثًٌَاى اهیي ٍ ضا زض هٗبثل هَجط ٍ ّوچٌیي ح هستأجطؾبهٌیي ثػَضت هٌٓطزاً، هطتطٚبً ٍ هتؿبهٌبً اجطای ٚلیِ تًْسات 

هٌٓطزا،  هستأجطثِ تؿویي َْٔ ٍ یب  هستأجطحبْم تًْس ًوَزًس ٍ هَجط هی تَاًس ثطای ٍغَل اجبضُ ثْبء ٍ یب استطزاز هَضز اجبضُ ٍ اجطای سبیط تًْسات 

 674سیلِ هطاتت ٖجَلی هسئَلیت ذَز ٍْٕ هٗطضات هلحَل زض هبزُ يالٍُ ثط هسئَلیت ّبی هسًی ذَز ، ثسیٌَ هستأجطهطتطٚبً ٍ هجتوًبً هطاجًِ ًوبیس ٍ 

ِ هحؽ ٖبًَى هجبظات اسالهی ضا ايالم ًوَز ٍ تبییس ًوَز زض غَضت ترلّ اظ هٓبز ٖطاضزازی ثِ تطریع هَجط ٍغّ اهبًت ثِ ؾوبًت تُییط یبْتِ ٍ ث

اجبضُ هی ثبضٌس .یي ، ّوگی ؾبهي يیي ٍ هٌبْى هَضز هستأجطترلّ ، ؾبهي ٍ یب ؾبهٌیي ٍ یب 

:مستأجر تكالیف و تعهذات( 6 ماده

هَجطثَزُ ثطای ْسد ذیبض هَجت ٖطاضزاز ایي هٌسضجبت ٍ هٓبز اظ هستأجط ترلّ ٍ 4 هبزُ زض هصَٚض ضطح ثِ هبّیبًِ اٖسبـ پطزاذت يسم غَضت زض 1-6

ضٍظ اظ 20هتًْس است نطِ هست  هستأجطد ًوبیس، زض ایي غَضت ایي ٖطاضزاز ضا یٙ قطِْ ْس هستأجطتَاًس ثب اضسبل ًبهِ ی سٓبضضی ثطای  ٍ هَجطهی

 تبضید اضسبل ًبهِ سٓبضضی هطثَـ ثِ ْسد ٖطاضزاز، هَضز اجبضُ ضا ثِ ّوبى ًحَ ِٚ تحَیل گطْتِ، تحَیل هَجط ًوبیس.

ثِ هطاجًِ  ثِ هحبٚن ٖؿبیی ٍ یب زٍایط ،هججَضهستأجطٍ یب ّط ترلّ زیگط  هستأجطچٌبًچِ هَجط ثِ زلیل تبذیط ٍ یب يسم پطزاذت اٖسبـ تَسف  2-6

ذَاّس ثَز ٍ ّعیٌِ ّبی ایجبز ضسُ ًیع ثبیس تَسف  هستأجطاًتهبهی ٍ یب هججَض ثِ تَٖیّ ذَزضٍ ٍ یب اٖساهبت زیگط گطزز هسئَلیتْبی ٖبًًَی هتَجِ 

ٍ یب ّط قطیٕ هستأجطهحٕ است اظ قطیٕ ٍحبیٕ پطزاذت ضَز ٍ هَجط  هستأجطپطزاذت گطزز هجلٍ اثطاظی هَجط ثبیس ثسٍى ٖیسٍضطـ تَسف  هستأجط

ٖبًًَی زیگط ًسجت ثِ ٍغَل ایي ّعیٌِ ّب اٖسام ًوبیس .

ثبیس ٚلیِ اتٓبٖبت هْن ًهیط تػبزْبت ضسیس ٍ تَٖیّ ذَزضٍ ضا ِٚ زض قی هست ايتجبض ایي ٖطاضزاز ثطای هَضز اجبضُ حبزث هی ضَز ٍ ثِ هستأجط3-6

ط هی گصاضز ٚتجبً نطِ هست یٙ ّٓتِ ثِ هَجط ايالم ًوبیس .ًحَی زض اضظش ٍ هكلَثیت آى تبحی

ًگْساضی ٍ سطٍیس ٍ َیطُ ،هَنّ است حساٚخط تالش ذَز ضا زض ًگْساضی هَضز اجبضُ ثِ يول آٍضز ثسیْی است ٚلیِ ّعیٌِ ّبی تًویط هستأجط 4-6

هی ثبضس . هستأجطهَضز اجبضُ زض قی ٖطاضزاز ثِ يْسُ 

گًَِ تُییطی زض هَضز اجبضُ ِٚ ثبيج ٚبّص اضظش آى ثطَز ضا ًساضز .حٕ ایجبز ّیچ هستأجط 5-6

ضٍظ پس اظ ايالم ٚتجی هَجط هجٌی ثط آهبزُ تحَیل ثَزى هَضز اجبضُ ًسجت ثِ اضائِ اسٌبز ٍ هساض٘ الظم 3حساٚخط نطِ هست  هستأجطزض غَضتیِٛ  6-6

س  هستأجطگ ٍ ًگْساضی هَضز اجبضُ ضا حست ٖیوت ضٍظ ثِ حسبة ثسّٛبض ٍ تحَیل گطْتي هَضز اجبضُ اٖسام ًٌوبیس هَجط ّعیٌِ ّبی پبضٚیٌ هٌهَض ذَّا

ٖطاضزاز حبؾط ضا ٚبى لن یٛي  هستأجطضٍظ ٍ يسم هطاجًِ  30حٕ ايتطاؼ ثِ اٖسام هَجط ضا ًرَاّس زاضت . هَجط هی تَاًس پس اظ اًٗؿبء  هستأجطًوَز ٍ 

یس .تلٗی ٍ ذسبضات ٍاضزُ ثِ ذَز ضا هكبلجِ ٍ ٍغَل ًوب

ضؼپطزاذت ٚلیِ ّعیٌِ ّبی هطثَـ ثِ هَضز اجبضُ اين اظ ضوبضُ گصاضی ، استْال٘،تًویطات،ثیوِ ثسًِ ٍ ضرع حبلج ،يَاضؼ ضْطزاضی ٍ سبیط يَا 7-6

است ٍ هستأجطثط يْسُ ٍ حَٗٔ زٍلتی ٍ هبلیبتْبی هتًلِٗ اين اظ يَاضؼ ٍ هبلیتْبی هَجَز ٍ یب يَاضؼ ٍ هبلیبتْبیی ِٚ زض آیٌسُ هكبلجِ ٍ یب ٍؾى گطزز 

هٛلّ است ِٚ زض غَضت هكبلجِ هَجط ثالْبغلِ ٍ ثسٍى ٖیس ٍ ضطـ زض ٍجِ هَجط پطزاذت ًوبیس . هستأجط

اذص هجَظّبی الظم جْت ًٗل ٍ اًتٗبل ٍ تٌهین سٌس ضسوی )پس اظ پطزاذت ٚلیِ اٖسبـ هبل االجبضُ(اظ ٖجیل گَاّی يسم ذالِ ،هٓبغبحسبة : 3تبصره

 است . هستأجطُ ٍ پطزاذت ّعیٌِ ّبی هطثَـ ثِ آى ثط يْسُ هبلیبتی ٍ َیط



جرینأجر/مستأامضا و اثر انگشت مست

 شناسه فرم

 شماره قرارداد

31  /      /  تاریخ درخواست  

F-SD-04 

امضا و اثر انگشت ضامن /ضامنین

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

یعهستبجط هسئَل ّط گًَِ ذسبضتی است ِٚ ثِ هَضز اجبضُ ٍاضز هی ضَز ٍ هستبجط ثبیستی ٚلیِ ذسبضات ٍاضزُ ثِ هَضز اجبضُ ضا ِٚ ثٌب ثِ تطر 8-6

ٌیي هستبجط ًسجت ثِ توبهی ذسبضاتیِٛ ثِ ًحَی اظ اًحبء ثَسیلِ هَضز اجبضُهَجط تًییي هی گطزز ججطاى ًوبیس ٍ آى ضا ثِ حبلت سبثٕ ايبزُ ًوبیس .ّوچ

 ثِ اضربظ حبلج ٍ اهَال آى ّب ٍاضز هی گطزز هسئَل هی ثبضس ٍ اظ ایي ثبثت ّیچگًَِ هسئَلیتی هتَجِ هَجط ًوی ثبضس .

ایاًجبم ٚلیِ تًویطات هطثَـ ثِ هَضز اجبضُ اين اظ ٚلی یب جعئی ٍ ّوچٌیي ّط گًَِ ّعیٌِ ٚلی یب جعئی ،هستٗین یب َیطهستٗین زیگطی ِٚ ثط 9-6

استٓبزُ ثْتط اظ يیي هستبجطُ یب ثِ ّط هٌهَض زیگطی غَضت گطْتِ ثبضس ثسٍى حٕ هكبلجِ اظ هَجط ثط يْسُ هستبجط هی ثبضس .

تَاًس هَضز اجبضُ ضا ًعز ّط ٚس ِٚ ثبضس هستطز ًوبیس ٍ ًسجت ثِ ، هَجط هیهٓبز ٖطاضزاز حبؾط ٍ ْسد ٖطاضزازت ترلّ هستبجط ٍ ؾبهي اظ زض غَض 10-6

حت ٓطی تهكبلجِ زیگط ذسبضات ٍاضزُ ثِ ذَز ٍ ٍغَل آى ّب اظ هحل ٍحبئٕ هستبجط ٍ ؾبهي ثب ّط ضٍش ٖبًًَی زیگط اٖسام ٍ یب اظ قطیٕ قطح ضٛبیت ٚی

ًْتبً ٍاحسُ يٌَاى ذیبًت زض اهبًت) ثِ ٍاسكِ اهبًی ثَزى یس هستبجط ًسجت ثِ هَضز اجبضُ( حَٗٔ ذَز ضا استیٓبء ٍ غیبًت ًوبیس . ّوچٌیي هی تَاًس ز

 .یط ضٍضْب ًوی ثبضسثطای ٍغَل ٚلیِ اٖسبـ هًَِٖ هجبزضت ثِ اٖسام ٖبًًَی ًوبیس ٍ استٓبزُ هَجط اظ ّط یٙ اظ ضٍش ّبی َْٔ هسٗف حٕ استٓبزُ اظ سب

ّبی هَؾَو ایي ٖطاضزاز ايالم ًوَز ثِ ّط زلیل ذطیساض ًسجت ثِ ثبظپطزاذت اٖسبـ ذَز زض هَيس هٗطض اٖسام ؾبهي ؾوي نْطًَیسی ٚلیِ چٙ 11-6

ز يلیَِٗٔ ذًٌَوبیس ثِ يٌَاى ؾبهي ایطبى هتًْس ثِ ثبظپطزاذت اٖسبـ هطثَقِ ثبضن ٍ لیعیٌگ هحٕ ذَاّس ثَز تب ّط گًَِ اٖسام الظم ضا جْت استیٓبء ح

.ؾبهي ثًول آٍضز

هستبجط هَنّ است یٙ ّٓتِ پس اظ ايالم ْسد ٖطاضزاز اظ سَی هَجط ، هَضز اجبضُ ضا ثِ هَجط هستطز ًوبیس . :4تبصره

يالٍُ ثط ًطخ ذسبضتی هًبزل اضٖبم شیل  ّبی هَؾَو ٖطاضزاز یب چٍٙ هستبجط هٛلّ است زض غَضت تبذیط زض پطزاذت ّط یٙ اظ اٖسبـ َْٔ :5تبصره

تَاًس آى ضا هكبلجِ يالٍُ ثط سبیط هكبلجبت هی هَجطپطزاذت ًوبیس ِٚ  هَجطَز اظ ثبثت ّط ٖسف هًَٔ ثِ يٌَاى ذسبضت يسم ایٓبی تًْسات زض ٍجِ س

 .ًوبیس

ّط یٙ اظ اٖسبـ زض ظهبى هٗطض پطزاذت ًطَز ٍ تبذیط ٚوتط اظ  هًبزل).........%(ًسجت ثِ هبًسُ ثسّی هبُ ثبضس  2زض غَضتی ِٚ

ّط یٙ اظ اٖسبـ زض ظهبى هٗطض پطزاذت ًطَز ٍ تبذیط ثیص اظ  ٍ ٚوتط اظ  2زض غَضتی ِٚ هًبزل).........%(ًسجت ثِ هبًسُ ثسّیهبُ ثبضس 6هبُ

ّط یٙ اظ اٖسبـ زض ظهبى هٗطض پطزاذت ًطَز ٍ تبذیط ثیص اظ  ٍ ٚوتط اظ 6زض غَضتی ِٚ سّیهًبزل).........%(ًسجت ثِ هبًسُ ثهبُ ثبضس 9هبُ

هًبزل).........%(ًسجت ثِ هبًسُ ثسّی هبُ ثبضس18هبُ ٍ ٚوتط اظ  9زض غَضتی ِٚ ّط یٙ اظ اٖسبـ زض ظهبى هٗطض پطزاذت ًطَز ٍ تبذیط ثیص اظ 

ّط یٙ اظ اٖسبـ زض ظهبى هٗطض پطزاذت ًطَز ٍ تبذیط ثیص اظ  هًبزل).........%(ًسجت ثِ هبًسُ ثسّیهبُ ثبضس  18زض غَضتی ِٚ

 ثِ تطریع لیعیٌگ ّبی پیگیطی ٍ ٍغَل هكبلجبت ثًس اظ سط ضسیس تسْیالت ايكبیی، اثتسا غطِ تأهیي ّعیٌِ هستأجطهجبلٍ پطزاذتی اظ قطِ  :6ره تبص

 ضَز. ٍ ذسبضت يسم ایٓبی تًْسات، تسْین ثبلٌسجِ هی اٖسبـ سط ضسیس ضسُجعء  زٍضسُ ٍ هبثٗی هجلٍ ثیي 

ضا ثِ ّط ضرع حٗیٗی یب حَٖٗی ِٚ ذَز تطریع زّس اًتٗبل زازُ ٍ سٌس ضسوی آى ضا ًیع  پس اظ ْسد ،هَجط هجبظ ٍ هرتبض است هَضز اجبضُ:7تبصره

 ثِ ًبم اًتٗبل گیطًسُ تٌهین ًوبیس ِٚ زض ایي غَضت هستبجط حٕ ّیچگًَِ ايتطاؾی ًرَاّس زاضت .

هصَٚض هبل االجبضُ ایبم تػطِ هحسَة ٍ ّیچگًَِپس اظ ْسد ٖطاضزاز هستبجط ّیچگًَِ حٗی ثط هجبلٍ پطزاذت ضسُ اجبضُ ثْب ًساضتِ ٍ هجبلٍ :8تبصره

 حَٗٔ هبلٛبًِ ای ثطای هستبجط ًسجت ثِ هَضز اجبضُ ایجبز ًوی ًوبیس.

زضیبْت ثبیستی ثبضس ِٚ ثِ ّوطاُ پیص ّعیٌِ ايتجبضسٌجی ٍ ذسهبت ٍ هبلیبت ثط اضظش اْعٍزُ هتًلِٗ ثط شهِ هستبجط ثَزُ ٍ هَضز ٖجَل ایطبى هی 12-6

هستبجط پطزاذت گطزز. ثسٍاً اظ سَی

هستبجط حٕ ذطٍد هَضز اجبضُ ضا اظ هطظّبی جوَْضی اسالهی ایطاى ثسٍى هَاْٗت ٖجلی ٍ ٚتجی هَجط ًساضز. 13-6

اختیارات موجر:-7

ایي یف ٍ تًْسات هصَٚض زضغَضت ایٓبء ٚلیِ ضطاضَز ٍ زض االجبضُ ًعز هَجط ًگْساضی هی ًبم هَجط غبزض ٍ تب پبیبى زٍضُ اٖسبـ هبل سٌس هَضز اجبضُ ث1-7ِ

االجبضُ االجبضُ ٍ یب پطزاذت ٍ تسَیِ ٚبهل هجلٍ هبل تطریع هَجط( پس اظ اًٗؿبء هست ٖطاضزاز ٍ پطزاذت ٚلیِ اٖسبـ هبل ٖطاضزاز اظ قطِ هستبجط )ثِ
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. ثسیْی است زض غَضت ایجبز حٕ ْسد ثطای ٖجل اظ اًٗؿبء هست ، هَجط ًسجت ثِ اًتٗبل ٖكًی ٍ ضسوی هَضز اجبضُ ثِ ًبم هستبجط اٖسام ذَاّس ًوَز 

هَجط ٍ استٓبزُ اظ آى ، اجطای ایي هبزُ ذَز ثِ ذَز هٌتٓی ذَاّس ضس .

ضٍظ پس اظ پبیبى اٖسبـ هبل االجبضُ ٍ یب پطزاذت یٛجبی اٖسبـ ثطای اضائِ هساض٘ ٍ اًجبم  15هستبجط هٛلّ است حساٚخط نطِ هست :9تبصره

ی ايالم ٌگی ّبی الظم جْت تٌهین سٌس ضسوی ثِ هَجط هطاجًِ ًوبیس ٍ زض زْتطذبًِ ضوبضُ ...........تْطاى ٍ یب ّط زْتطذبًِ زیگطی ِٚ هَجط ثِ ٍّوبّ

هی ًوبیس زض هَيس هٗطض حؿَض یبْتِ ٍ ًسجت ثِ اهؿبء سٌس ضسوی ًٗل ٍ اًتٗبل هَضز اجبضُ اٖسام ًوبیس .

ـ ثِ تٌهین سٌس ضسوی اين اظ حٕ الخجت ٍ حٕ التحطیط ٍ ثْبی اٍضأ تَسف هستبجط پطزاذت ذَاّس ضس .ٚلیِ ّعیٌِ ّبی هطثَ:11تبصره

انتقال مورد اجاره:-8

ٖجل اظ پطزاذت ٚبهل اٖسبـ هبل االجبضُ ٍ تسَیِ حسبة ثب هَجط ٍ اًتٗبل ٖكًی ٍ ضسوی سٌس هَضز اجبضُ ثِ ٍی ٍ یب ثسٍى هَاْٗت هَجطحٕ  هستأجط

گصاض هٌبْى اهَال هَضز اجبضُ ضا جعاً یب ٚالً یب هطبيبً تحت ّط يٌَاى اظ يٌبٍیي ٍ ّط يٗسی اظ يَٗز ذػَغبً ٍٚبلت،غلح ٍ َیطُ ثِ زیگطی ٍا ًساضز يیي یب

ی ًِٚوَزُ ٍ یب زض اذتیبض ٍ تػطِ زیگطی ٖطاضزّس.هَجط ثِ ّیچ ٍجِ چٌیي اًتٗبالتی ضا ثِ ضسویت ًرَاّس ضٌبذت ٍ هسئَلیت پبسرگَیی ثِ اْطاز

هی ثبضس . هستأجطثطذالِ هٗطضات ایي هبزُ يیي یب هٌبْى هبل االجبضُ ثِ آى ّب ٍاگصاض ضسُ است ٍ ججطاى ذسبضت ٍاضزُ ثِ آى ّب ثب 

ض غَضت ، هَجط ضا ؾوي يٗس ذبضد الظم ٍٚیل َیطٖبثل يعل ذَز ثب حٕ تَٚیل ثِ َیط ٍلَ ٚطاضاً ٍ هى الَاسكِ ٖطاض زاز تب زهستأجطثسیي ٍسیلِ :11تبصره

حٕ ّط  هستأجطاظ ضطایف ٖطاضزاز ضاسبً ثسٍى هطاجًِ ثِ هطاجى ٖؿبیی هَضز اجبضُ ضا تػطِ ًوبیس زض ایي غَضت  هستأجطثطٍظ ّط گًَِ ترلّ اظ ًبحیِ 

 ضٍ ايالم ًوَز .گًَِ ازيب ٍ ايتطاؼ ٍ ایطاز ضا اظ ّط حیج ٍ جْت اظ ذَز سلت ٍ اسٗبـ ًوَزُ ٍ ٖجَلی ذَز ضا هجٌی ثط ْسد ٖطاضزاز اجبضُ ذَز

بیمه مورد اجاره:-9

ثب پَضص ثِ ًٓى هَجط ثیوِ ثسًِ ٍاضیع آذطیي ٖسف تب  هستأجطثٌب ثِ توبیل ٍ ًهط هَجط هَضز اجبضُ زض ظهبى تحَیل ثب ّعیٌِ  ٍزض غَضت تطریع 

گطزز. ثرطی اظ  هیّبی هطثَقِ  ًبهِ ض ٍ سبیط ثیوِسَظی، آًجبض، حبزحِ، سطٖت ٚلی( ٍ ثیوِ ايتجبضی ٍ ثیوِ يوط هبًسُ ثسّٛب ذكطات اغلی )غبيِٗ، آتص

ثِ اٖسبـ هسبٍی  ِثَزُ ٚ هستأجطثط شهِ  ٍ هبثٗی حٕ ثیوِ هطثَـ ثِ هست ٖطاضزاززضیبْت ًٗس  تًبهِ ثسًِ سبل اٍل زض اثتسای ٖطاضزاز ثػَض ّعیٌِ ثیوِ

 غَضت ًٗس زض اثتسای ٖطاضزاز اذص ذَاّس ضس. ّب ثِ ًبهِ یوِّبی هطثَـ ثِ سبیط ث تٗسین ٍ ثط هجلٍ اٖسبـ اجبضُ اْعٍزُ ذَاّس ضس ٍ ّعیٌِ

 هتًْس است هبثِ التٓبٍت احتوبلی ًبضی اظ تُییط تًطِْ ثیوِ هطٚعی اظ ثبثت ثیوِ ثسًِ ٍ سبیط ثیوِ ّبی هَضز يول ضا ثپصیطز . هستأجط:12تبصره

َجط یب ضطٚت ثیوِ ضسبًسُ ضَز حساٚخط نطِ یٙ ّٓتِ پس اظ ايالم ٚتجی تًْس هی ًوبیس زض ّط ظهبى ِٚ هَضز اجبضُ ثبیس ثِ ضٍیت ه هستأجط:13تبصره

هَجط ، هَضز اجبضُ ضا ثِ ضٍیت هَجط یب ضطٚت ثیوِ ثطسبًس .

ادعای مراجع ریربظ یا اشخاص حالج-11

لیِ اٖسبـ هبل االجبضُ ٍ تسَیِ حسبة ثب، تب پبیبى هست اجبضُ ٍ پطزاذت ٚ هستأجطثب تَجِ ثِ اهبًی ثَزى یس  هستأجطپس اظ تحَیل هَضز اجبضُ ثِ  1-10

، هسئَلیت ٚلیِ حَازث ٍ ّط گًَِ سَء استٓبزُ ٍ یب يول ذالِ ٖبًَى ، ضٛبیبت ٍ ذسبضات  هستأجطهَجط ٍ اًتٗبل ٖكًی ٍ ضسوی هَضز اجبضُ ثِ ًبم 

ن ٍ ترلٓبت ضاًٌسگی ٍ سبیط جطائن هطتجف ثب ذَزضٍ ( ثط ٍاضزُ ِٚ ًبضی اظ يسم هطاٖجت یب يسم استٓبزُ غحیح اظ هَضز اجبضُ ثبضس )ذػَغبً پطزاذت جطائ

ذَاّس ثَز ٍ هَجط زض ذػَظ هَاضز شٚط ضسُ ّیچگًَِ هسئَلیتی ًساضز . هستأجطيْسُ 

:مستأجرفوت و حجر -11
ّیچٛس تحت ّیچ يٌَاى  ثب هَجط زض ذػَظ چگًَگی ازاهِ ٖطاضزازهستأجطٖجل اظ تَإْ ٍضاث یب ٖبئن هٗبم ٖبًًَی  هستأجطزض غَضت َْت یب حجط 

ْٕ ثِ يول هجبظ ثِ استٓبزُ اظ هَضز اجبضُ ًجَزُ ٍ هَضز اجبضُ هی ثبیست تحَیل هَجط گطزز .چٌبًچِ نطِ هست چْبض هبُ اظ تبضید َْت ثیي قطْیي تَا

 ثط قجٕ ایي هبزُ يول ًٌوبیس ٖطاضزاز حبؾط ْسد هی گطزز . هستأجطًیبیس ٍ ٍضاث یب ٖبئن هٗبم ٖبًًَی 

اط خیارات:اسق-12
ؾوي اسٗبـ ٚبِْ ذیبضات ثرػَظ َجي ْبحص ثل اْحص حٕ ْسد ٖطاضزاز حبؾط ضا اظ ذَز سلت ًوَز. هستأجط

حل اختالف:-13
تَإْ ًوَزًس زض غَضت ثطٍظ ّط گًَِ اذتالِ زض ذػَظ ایي ٖطاضزاز زازگبُ ٍ هطجى غبلح،زازگبُ یب  هستأجطٖبًَى هسًی هَجط ٍ  1010ٍْٕ هبزُ 

ذتالِ هحل اٖبهتگبُ هَجط هحسَة ٍ غبلح ثِ ضسیسگی ثَزُ ٍ ٚلیِ اٍضأ ًیع ثِ هحل اٖبهتگبُ هَجط ٖبثل اثالٌ ذَاّس ثَز.ضَضای حل ا

 



 شناسه فرم

 شماره قرارداد

31  /      /  تاریخ درخواست  

F-SD-04 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

سایر شروط:-14

ز اجبضُ ضا اظ سَیضا زض هٗبثل هَجط ٍ ّوچٌیي حٓم ٍ ًگْساضی هَض هستأجطؾبهي ثب ٖجَل ٚلیِ هٌسضجبت ایي ٖطاضزاز ، اجطای ٚلیِ تًْسات  1-14

تًْسات  زض هٗبم اهیي ٍ حبْم تؿویي ٍ تًْس ًوَز ٍ ٖجَل ٚطز ِٚ هَجط هی تَاًس ثطای ٍغَل اجبضُ ثْب ٍ یب استطزاز هَضز اجبضُ ٍ یب اجطای سبیط هستأجط

 هٌٓطزاً ٍ هطتطٚبً ضجَو ًوبیس . هستأجط

ی غَضت گطْتِ غیُِ آى جبضی گطزیسُ ٍ ٖطاضزاز یب الحبٖبت ثًسی ثب تطاؾی ٍ تَإْٖبًَى هسً 10يٗس اجبضُ هَؾَو ایي ٖطاضزاز ثِ استٌبز هبزُ  2-14

جت ثِ آى ّیچگًَِ اذتالْی ًساضتِقطْیي ثَزُ ٍ الظم االجطا هحسَة هی ضَز ، اهؿبء ٌٌٚسگبى ٖطاضزاز ٖجَل ًوَزًس ٚلیِ هٌسضجبت آى ضا پصیطْتِ ٍ ًس

ّط گًَِ ایطاز ٍ ايتطاؼ ثًسی ضا ًسجت ثِ هٓ بز آى اظ ذَز سلت ٍ سبٖف ًوَزًس.ٍ

:عرفین اقامتگاه( 15 ماده

ثبضس، غطْبً هستأجط هَنّ است حساٚخط نطِ یٙ ّٓتِ پس اظ تُییط ًطبًی هصَٚض ًطبًی  اٖبهتگبُ قطْیي ثِ ضطح هصَٚض زض غسض ٖطاضزاز حبؾط هی

الیِ  ِ ًطبًی هصَٚض زض غسضایي ٖطاضزاز اضسبل ذَاّس ضس ٍ قطِ هطسلٌجسیس ذَز ضا ثِ هَجط ايالم ًوبیس زض َیط ایي غَضت ٚلیِ اٍضأ ٍ هٛبتجبت ث

 تَاًس ثِ يصض يسم اقالو هتًصض گطزز. ًوی

 (:ماژور فورس) قهریه حوادث( 16 ماده 
   .ثبضٌس هی هطَٖم ٖبًَى ٍْٕ تًْسات اًجبم ثِ هٛلّ قطْیي ْٖطیِ حَازث ثطٍظ غَضت زض

 ( تعهذنامه پولشوئي:17ماده 
ّبی  ًبهِ ٍ زستَضالًول هجلس ضَضای اسالهی ٍ آییي 03/07/1397ٖبًَى هجبضظُ ثب پَل ضَیی هػَة  9ٍ  2ثب تَجِ ثِ هٓبز  ٍ ؾبهي/ؾبهٌیي هستأجط

ضَز، ؾوي ضيبیت ٖبًَى یبز ضسُ ٍ هٗطضات هطثَقِ اظ ّط گًَِ اٖساهی ِٚ هٌجط ثِ پَلطَیی گطزز ذَززاضی  اجطایی آى ثسیي ٍسیلِ هتًْس ٍ هلتعم هی

ّب ٍ ذسهبت ثبًٛی ٍ اثعاضّبی ثبًٛساضی الٛتطًٍیٛی ذَز ضا ًسّس ٍ ّوچٌیي ايالم هی ًوبیس  ي ثِ اضربظ حبلج اجبظُ استٓبزُ اظ حسبةًوَزُ ٍ ّوچٌی

زض ضَز ّط گًَِ تُییط زض ٚس ٍ ًطبًی پستی/حجتی ٍ سبیط تُییطات ضا  ثبضس ٍ ثًالٍُ هتًْس ٍ هلتعم هی اقاليبت اضائِ ضسُ ثط اسبس آذطیي تُییطات هی

جط ٍتطیي ظهبى هوٛي ثِ هطاجى ٖبًًَی شیطثف )حجت احَال ٍ یب اسٌبز ٍ اهال٘( اقالو زازُ ٍ هستٌسات تُییطات ضا ثِ هَجط اضائِ ًوبیس. هستأ َٚتبُ

ثِ ایطبى تْٓین ضسُ است. االضبضُ ضا هكبلًِ ًوَزُ ٍ هٌسضجبت آى زٖیٗبً ًوبیٌس ِٚ هتي َْٔ ؾبهي/ؾبهٌیي هًطْی ضسُ ثب اهؿبء شیل ایي ٖطاضزاز اٖطاض هی

 :نسخ توزیع(  18 ماده

تجػطُ تٌهین ٍ اهؿبء گطزیس ٍ هحل اًًٗبز ٖطاضزاز ٍ تحَیل يیي  13 هبز18ُ ٖطاضزاز زض ٚوبل غحت ٍ سالهت جسن ٍ يٗل ٍ اضازُ قطْیي زض ایي

ايتجبض ٍاحس است .ؾوٌبً زازگبُ هحل تٌهین ٖطاضزاز )ًطبًی ٍاسپبضی هستبجطُ ٍ تبزیِ اجبضُ ثْب جعئبً یب ٚالً ضْط تْطاى هی ثبضس ٍ هبالً توبهی ًسد زاضای 

  هلت( زض تْطاى غبلح ثِ ضسیسگی ثِ ٚلیِ زيبٍی هكطٍحِ هی ثبضس .

 

 

شرکت واسپاری ملت

 )سهامي عام(

امضاء راهنامضاء موجر

امضا و اثر انگشت ضامن /ضامنین جرینأجر/مستأامضاء و اثر انگشت مست



 

 

: رپد منا          : ملى رهشما             : گىادخانه منا      : منا

 محل صدهر:             :   شناسنامه رهشما                :  ڀهلد یخرڀا

:شورداری       منطقه       شور:        شورسڀان:         :   اسڀان:سکهنڀنشانی دقیق محل 

 :کدپسڀى            :آدرس

مڀقاضی به طمربه ڀطالعاا

ءمضاا ویاگه مفر  

 /  /31

رهشما سمیر دسناا ممحڀر فڀرخانهد

 مسال با

 ویاگه به نسبڀ سڀا وشمنداخه ،نددار را ملڀ ریسپاها شرکڀ با ریڀجا اهدهمر قصد یلذ ڀمشخصا با ضامن ه مڀقاضی آنجایی که از ،ماًاحڀرا

 .یدآهر بعمل را زمال ڀمااقدا هشد مشخص محل در نیشاا یمضاا

رهشماسمیردسنااممحڀرفڀرخانهد

مسالبا

محلدرنیشاایمضااویاگهبهنسبڀسڀاوشمنداخه،نددارراملڀریسپاهاشرکڀباریڀجااهدهمرقصدیلذڀمشخصاباضامنهمڀقاضینجائیکهآاز،ماًاحڀرا

.یدآهربعملرازمالڀمااقداهشدمشخص

: رپد منا          : ملى رهشما             : گىادخانه منا      : منا

 محل صدهر:             :   شناسنامه رهشما                :  ڀهلد یخرڀا

:منطقه        شورداری      شور:        شورسڀان:         :   اسڀان:سکهنڀنشانی دقیق محل 

 :کدپسڀى            :آدرس

فڀرخانهد نظر رظواامڀقاضی ءمضاا نمهنه

ضامن ءمضاا نمهنه

ضامن به طمربه ڀطالعاا

فڀرخانهد نظر رظواا

  /      /  31  
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اعالعات مربهط به متقاضی

: رپد منا     : ملى رهشما              : گىادخانه منا       : منا

 محل صدهر:              :تاریخ صدهر              : تهلد محل:   شناسنامه رهشما             :  تهلد یخرتا

درآمد ماوانه:  عنهان شغل: تلفن ومراه:    /          :سریال شناسنامه

:منغقه شورداری        شور:            شورستان:         :   استان:سکهنتنشانی دقیق محل 

:کدپستى  :آدرس

پیش شماره: تلفن ثابت محل سکهنت:

 شورستان:    :      استان:کارنشانی دقیق محل 

  :آدرس

پیش شماره:        تلفن ثابت محل کار:

 شناسه فرم
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امضا ه اثر انگشت متقاضی:

 /      /  13  

مشخصات خهدرهی انتخابی

:رنگ   :نام خهدره

 انتخاب شرایظ قرارداد

)دفترچه قسغی( قسغى فترچهد   :ختداپر نحهه  هما   :طقساا ختداپر زبا تمد

تعداد چک وای اقساط:       اعتباری )چکی(  

: رپد منا     : ملى رهشما              : گىادخانه منا         :    منا

محل صدهر:           :تاریخ صدهر              : تهلد محل:   شناسنامه رهشما             :  تهلد یخرتا

درآمد ماوانه: عنهان شغل: تلفن ومراه:    /         :سریال شناسنامه

:منغقه شورداری      شور:            شورستان:         :   استان:سکهنتنشانی دقیق محل 

:کدپستى  :آدرس

پیش شماره: تلفن ثابت محل سکهنت:

 شورستان:    :      استان:کارنشانی دقیق محل 

  :آدرس

پیش شماره:        تلفن ثابت محل کار:

 /      /  13  

امضا ه اثر انگشت متقاضی:

 /    /  13

 ضامناعالعات مربهط به 



)سهامی خاص( 
(

تاضدس   ریال هی   تاضس ٍ هثلغ تسْیالت ریال هی هثلغ اصل ٍ فزع تسْیالت         

کِ زر قزارزاز ًیش آهسُ است.

تاضس. هی                    ًزخ سَز تسْیالت اػغائی )هصَب ضَرای پَل ٍ اػتثار( تِ هیشاى         

 .تاضس ریال هی     قیوت ًقسی فزٍش          

تاضس ٍ زر قزارزاز ًیش قیس ضسُ است. ریال هی   زریافت هثلغ هیشاى پیص         

پززاذت کسز ضسُ ٍ الثاقی ٍجدِ تدِ هتقا دی     اًجام ضسُ اس پیص ّای ریال تاتت ّشیٌِ ..................................................زر صَرت اًصزاف قثل اس تحَیل کاال هثلغ          

.گیزز قزارزاز اقساهات السم اًجام هی تز عثقکِ هتقا ی اس تحَیل کاال اهتٌاع ًوایس  گززز ٍ زر صَرتی ػَزت هی

 تاضس. هثٌای هحاسثِ اقساط هی PMTتاتغ          

یل آهسُ است.صاالجارُ زر قزارزاز تِ تف ًحَُ هحاسثِ هال         

زر قثال افشایص سهاى اًتظار ٍ تدأذیز زر   ٍاسپاری هلتتاضس ٍ ضزکت  هی )تأهیي کٌٌسُ( اهکاًات ضزکت ساسًسُ تز اساس / اهَال هَرز زرذَاست کاالتارید تحَیل          

ّیچگًَِ ذسارتی تِ هتقا ی پززاذت ًرَاّس کزز.کاال / اهَال هَرز زرذَاست تحَیل 

یل قیس ضسُ است.صسهاى ٍ ًحَُ اًتقال هالکیت اهَال تِ هطتزی زر قزارزاز تِ تف         

زز ٍ ّوچٌیي زر ٍاگدذاری اجدارُ تدِگز گززز ٍ یک فقزُ چک تضویي تِ هثلغ کل اقساط تؼٌَاى ٍثیقِ اذذ هی ارائِ تسْیالت تا سقف هؼیي تا اذذ  اهي اػغا هی         
هاًس. صازر ضسُ ٍ سٌس تا پایاى اقساط ًشز ضزکت تاقی هی هطتزیًام  ٍ پالک ذَزرٍ تِ تِ ًام ضزکت ٍاسپاری هلت ضزط تولیک ًیش سٌس

ضَز. الثیغ اًجام هی صزفاً تا اذذ ٍثیقِ هلکی سْلارائِ تسْیالت تاالتز اس سقف هؼیي          

 است. ًحَُ هحاسثِ ذسارت ًاضی اس ػسم ایفای تؼْس زیي زر قزارزاز ضزح زازُ ضسُ         

 www.mellatleasing.comتواس تگیزز ٍ یا تِ ًطاًی ٍب سایت ضدزکت   02104270000تَاًس تا ضوارُ تلفي  زر صَرت ضکایت ٍ اػتزاض، هتقا ی هی         

ؼِ ًوایس ٍ یا ایٌکِ ضکایت ذَز را اس عزیق فکس تِ ضزکت هٌؼکس ًوایس.جهزا

زارم زر ذصَظ کلیِ هَارز تاال تَ دیحات کدافی ٍ ٍافدی تدِ      تا اعالع ٍ قثَل کلیِ ضزایظ اػغایی تسْیالت اػالم هی                                                 ایٌجاًة

را اس ذدَز   ٍ ایٌجاًة کلیِ هفاز تاال را قثَل زاضتِ ٍ حق ّز گًَِ زازذَاّی، اػالم زػَی ٍ هغالثِ ذسارت ٍ صسهِ ًاضی اس ػسم اعالع اس هَارز فدَ   ایٌجاًة ارائِ ضسُ

 ًواین. سلة هی

      /         / 13  تکویل تارید
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اطالعات مربوط به متقاضی

امضای ضامن
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F-SD-42  شٌاسِ فسم

....................................صادزُ اش: ............ ...........................بِ شوازُ شٌاسٌاهِ: ............ .......................................فسشًد: ............ ....................................................................ایٌجاًب : 

.................................... .................................................کد پستی: ......................... .....................................کد هلی: ....... ...................................شغل: ............................................ تازیخ تَلد: 

دز کوال صحت ٍ سالهت ......... .................................................................................................................................ّای الساط اش بابت خسید: بدیٌَسیلِ ضوي ظْسًَیسی چک

ًسبت بِ باشپسداخت  .....................................................................................دازم بِ ّس دلیل هتماضی آلا/خاًن/شسکت: اعالم هیجسوی ٍ زٍحی بِ عٌَاى ضاهي 

هتعْد بِ باشپسداخت الساط هسبَطِ باشن. ضوٌاً شسکت ٍاسپازی هلت هحك خَاّد بَد تا الساط خَد دز هَعد همسز الدام ًٌواید بِ عٌَاى ضاهي ایشاى 

زا جْت استیفاء حمَق خَد علیِ ایٌجاًب )ضاهي( زا بعول آٍزد. ّس گًَِ الدام الشم

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................آدزس هحل کاز: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................آدزس هحل سکًَت: 

...............................................................................تلفي ّوساُ:  ....................................................................هحل سکًَت:  تلفي ....................................................................تلفي هحل کاز: 

مشخصات ضامن / چک دهنذه

کاهالً هطابك با اهضای ضاهي دز گَاّی اهضای هحضسی باشد.ترکس: اهضای ضاهي دز هحل کادز ذیل بایستی 

:محل امضای ضامن 
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واسپاری ضطًت هبثیي كی هبًَى هسًی 10ثب تَجِ ثِ اػكبی تسْیالت هبلی تَسف ضطًت ٍاسپبضی هلت ثِ ذطیساض شیل ٍ زض ضاستبی هبزُ ایي هطاضزاز 

ّیئت هسیطُ، ثِ ًطبًی تْطاى،  اػؿبی هسیطػبهل ٍ یٌی اظّبی تْطاى ثِ ًوبیٌسگی ازاضُ ثجت ضطًت 350287ضوبضُ ثجت ضسُ ثِ عام(ملت )سهامی

ضَز اظ یي قطف ٍ ذطیساض ٍ ؾبهي/ ًبهیسُ هی زض ایي هطاضزاز لیعیٌگًِ اظ ایي پس  87240000ٍ ضوبضُ تللي  22هیساى آضغاًتیي، ذیبثبى ًَظزّن، پالى 

 ي ٍی ثب هطرػبت شیل اظ قطف زیگط هٌؼوس گطزیس؛ؾبهٌی

وبضُ ضٌبسٌبهِ ...................... غبزضُ اظ  ........................ هتَلس ذطیساض: آهبی/ذبًن ........................................................... كطظًس .................................... ثِ ض

........................................................................................................... ................... ثِ ًس هلی .............................................. هوین ...........................................

..................................ثِ ًس پستی ............

ضوبضُ ضٌبسٌبهِ ..................... غبزضُ اظ  ...................... هتَلس  ؾبهي اٍل: آهبی/ذبًن ........................................................... كطظًس .................................... ثِ

...................................................... ....................... هوین ..................................................................................................... ثِ ًس هلی .....................................

...............ثِ ًس پستی ...............................

ثِ ضوبضُ ضٌبسٌبهِ ............... غبزضُ اظ  .......................... هتَلس  ؾبهي زٍم : آهبی/ذبًن .......................................................... كطظًس .......................................

............................................ ............. هوین ....................................................................................................................................................... ثِ ًس هلی .......

ثِ ًس پستی .............................................. 

طرفین ملزم و متعهد به اجرای مفاد و شرایط قرارداد به شرح ذیل گردیدند . و

ثبضس الظم ثِ شًط است هی ........................................... ًگ یي زستگبُ ذَزضٍ ثب هطرػبت ظیط اظ هحػَالت ضطًتاهَضز هؼبهلِ ػجبضت اظ ضص ز( 1ماده 

اهطاض ثِ تحَیل هَضز هؼبهلِضسیسُ ٍ ًَع ٍ هطرػبت تلؿیلی هَضز هؼبهلِ تَسف ذطیساض تؼییي گطزیسُ است ٍ ذطیساض  ًلیِ لَاظم هٌػَثِ ثِ ضٍئیت ذطیساض

.ثِ قَض غحیح ٍ سبلن ٍ ثب ًیلیتی ًِ هَضز توبؾبی ٍی ثَزُ است ًوَز

یبثس.ذبتوِ هی .................................ضطٍع ٍ زض تبضید  ................................. ثبضس ًِ اظ تبضیدهبُ هی .................هست هطاضزاز .........( 2ماده

ل ..................... ضیب...ثبضس ٍ ثْبی ًل كطٍش اهسبقی آى .................. ضیبل هی...........هیوت ًوسی كطٍش هَؾَع هطاضزاز هجلؾ ..............................( 3ماده

........... ...........هَضخ  ...... ........................................ثبًٌی / چي ثبًٌی ضهعزاض ضوبضُ  . ضیبل آى ضا قی كیص.......................است ًِ ذطیساض هجلؾ ..................
پطزاذت ًوَزُ ٍ ثِ هَجت ایي هطاضزاز هلعم ٍ  كطٍضٌسُػٌَاى ثرطی اظ ثْبی ذَزضٍ جْت ٍاضیع ثِ حسبة  ................. ثِ.................. ضؼجِ .......ثبًي ...........

تأهیي آى ضا هتؼْس ضسُ، ثِ اهسبـ هسبٍی ٍ هتَالی قی  لیعیٌگثبضس ٍ ضیبل هی. ......................................... هتؼْس گطزیس ًِ الجبهی آى ضا ًِ ثِ هجلؾ
ػْسُ ثبًي ........................... ّط یي ثِ هجلؾ الی .........................................  ...........................ّبی ..............كوطُ چي ثِ ضوبضُ/ ضوبضُ ....................

زضغس هیجبضس. . ًطخ تسْیالت اػكبیی ............ پطزاذت ًوبیس ثِ لیعیٌگضیبل ..... ...............................................

ٍاضیع ًوَزُ ٍ تحَیل ػیي ذَزضٍ هسیط ًگطزز، هسئَلیت آى ثط ػْسُ  كطٍضٌسُچٌبًچِ ذطیساض هجلـی ضا ثِ ػٌَاى پیص پطزاذت ثِ حسبة  :1 تبصره

پطزاذت ثِ حسبة لیعیٌگ ٍ ػسم تحَیل ػیي ذَزضٍ، لیعیٌگ هلعم ثِ پطزاذت ذسبضت ثِ هأذص پیصثسیْی است زض غَضت ٍاضیع ٍجِ  ذَاّس ثَز. كطٍضٌسُ
  ًعز ذَز ذَاّس ثَز. تؼساز ضٍظّبی هبًسگبضی ٍجٍِ  زضیبكتی ثط هجٌبی ًطخ سَز تسْیالت هػَة ضَضای پَل ٍ اػتجبض ٍجَُ

.............. كوطُ  چي ثب ظْط  اهسبـ هتؼلوِ ٍ اجطای غحیح ٍ ثِ هَهغ تؼْسات ذَزثبیست ثِ هٌظَض تؿویي پطزاذت ذطیساض / ؾبهي / ؾبهٌیي هی( 4ماده

تسلین ًوبیس. لیعیٌگثسّی ٍ هجل اظ تحَیل هَؾَع هطاضزاز ثِ  اغل ٍ كطع  %........... ًَیسی ؾبهي ثِ هیعاى 

فروش اقساطی خودروقرارداد 

رنگ                 شماره شهرباني شماره موتور           شماره شاسي       مدل نوع خودرو  
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 ثْبی ثبثت ضا ذَز هكبلجبت ًلیِ ٍ ًوَزُ حبل ضا هطثَقِ زیَى ًلیِ است هریط لیعیٌگ ذطیساض، تَسف ّط یي اظ اهسبـ پطزاذت ػسم غَضت زض (5ماده

 . ًوبیس اهسام ضّیٌِ هحل اظ ٍاضزُ ذسبضات ٍ ذَز قلت استیلبء ثِ ًسجت یب ٍ ًوبیس هكبلجِ تؿبهي ًحَ ثِ ٍی ؾبهٌیي/  ؾبهي یب ذطیساض اظ هطاضزاز هَؾَع

)ثِ تطریع  لیعیٌگ( ّبی پیگیطی ٍ ٍغَل هكبلجبت هجبلؾ پطزاذتی اظ قطف ذطیساض ثؼس اظ سط ضسیس تسْیالت اػكبیی، اثتسا غطف تأهیي ّعیٌِ :2 تبصره

 ضَز.ٍ ذسبضت ػسم ایلبی تؼْسات، تسْین ثبلٌسجِ هی اهسبـ سط ضسیس ضسُجعء  زٍضسُ ٍ هبثوی هجلؾ ثیي 
 اذتیبض ٍ حن لیعیٌگ ثِ ثطگطت هبثل ؿیط غَضت ثِ هطاضزاز ایي ضطح ثِ ذَز تؼْسات اًجبم ٍ ثسّی تؿویي هٌظَض ثِ ؾبهٌیي/  ؾبهي ٍ ذطیساض (6ماده

 یب تسلین لیعیٌگ ًعز ثسّی ثبظپطزاذت ؾوبًت جْت ًِ ضّبًِ هَضز ذَزضٍی تؿویٌی ّبیچي/  چي هحل اظ هطاضزاز، ایي ثبثت ضا ذَز هكبلجبت ًِ زازُ
.ًوبیس استیلب ًوَزُ، تؼْس

 ثِ ًسجت تَاًسهی لیعیٌگ هطاضزاز، ایي تؼْسات اظ یي ّط اًجبم ػسم یب ٍ ترلق غَضت زض ًِ ًوَزُ هجَلی اػالم ؾبهٌیي/  ؾبهي ٍ ذطیساض (7ماده

 اظ استلبزُ ثب هؿبیی ٍ هبًًَی هطاجغ اجطایی، هجبزی قطین اظ هٌلطزاً یب هتلوبً ٍی، ؾبهٌیي/  ؾبهي یب ذطیساض اظ یٌجب غَضت ثِ ذَز هكبلجبت توبهی یهكبلجِ
 .ًوبیس اهسام هأذَشُ ٍثبین

اػالم ًوَز ثِ ّط زلیل ذطیساض ًسجت ثِ ثبظپطزاذت اهسبـ ذَز زض هَػس هوطض اهسام  هَؾَع ایي هطاضزازّبی چيًلیِ ؾبهي ؾوي ظْطًَیسی  (8ماده

گ هحن ذَاّس ثَز تب ّط گًَِ اهسام الظم ضا جْت استیلبء حوَم ذَز ػلیًٌٌِوبیس ثِ ػٌَاى ؾبهي ایطبى هتؼْس ثِ ثبظپطزاذت اهسبـ هطثَقِ ثبضن ٍ لیعی
  ؾبهي ثؼول آٍضز. 

 هبظاز ػسم ایلبی تؼْسات ضا ًِ ًطسُ ذسبضت پطزاذت هجبلؾ ثِ ًسجت ثسّی، اغل ًبهل تسَیِ ؾوي تب ًوبیٌسهی تؼْس ؾبهٌیي/  ؾبهي ٍ ذطیساض (9ماده

ثبضس اظ هجیل ّب ٍ هكبلجبت ًبضی اظ هطاضزاز ًِ ثط شهِ ٍی ثبهی هیٍ سبیط ّعیٌِ ثَز ذَاّس ؾبهٌیي/ؾبهي ٍ ذطیساض یشهِ ثط ٍ هحبسجِ ثسّی اغل ثط
 .ثپطزاظًس لیعیٌگ ثِ هبلیبت، كي ضّي ٍ ... ضا

 سَز ًطخ ثط ػالٍُ شیل اضهبم هؼبزل ذسبضتی هطاضزاز هَؾَع ّبیچي یب ٍ كَم اهسبـ اظ یي ّط پطزاذت زض تبذیط غَضت زض است هٌلق ذطیساض (10ماده

 .ًوبیس هكبلجِ ضا آى تَاًسهی هكبلجبت سبیط ثط ػالٍُ لیعیٌگ ًِ ًوبیس پطزاذت لیعیٌگ ٍجِ زض تؼْسات ایلبی ػسم ذسبضت ػٌَاى ثِ هؼَم هسف ّط ثبثت اظ

.%(ًسجت ثِ هبًسُ ثسّی..........هؼبزل)....هبُ ثبضس 2زض غَضتی ًِ ّط یي اظ اهسبـ زض ظهبى هوطض پطزاذت ًطَز ٍ تبذیط ًوتط اظ 

.%(ًسجت ثِ هبًسُ ثسّی..........هؼبزل)....هبُ ثبضس 6هبُ ٍ ًوتط اظ  2زض غَضتی ًِ ّط یي اظ اهسبـ زض ظهبى هوطض پطزاذت ًطَز ٍ تبذیط ثیص اظ 

.%(ًسجت ثِ هبًسُ ثسّی..........هؼبزل)....ُ ثبضسهب 9هبُ ٍ ًوتط اظ 6زض غَضتی ًِ ّط یي اظ اهسبـ زض ظهبى هوطض پطزاذت ًطَز ٍ تبذیط ثیص اظ 

.%(ًسجت ثِ هبًسُ ثسّی..........هؼبزل)....هبُ ثبضس18هبُ ٍ ًوتط اظ  9زض غَضتی ًِ ّط یي اظ اهسبـ زض ظهبى هوطض پطزاذت ًطَز ٍ تبذیط ثیص اظ 

.%(ًسجت ثِ هبًسُ ثسّی..........هؼبزل)....هبُ ثبضس 18زض غَضتی ًِ ّط یي اظ اهسبـ زض ظهبى هوطض پطزاذت ًطَز ٍ تبذیط ثیص اظ 

 ّط تحت ضا تطّیٌی ذَزضٍی هٌبكغ یب ػیي اًتوبل حن ،لیعیٌگ ًتجی هَاكوت اذص ثسٍى ذَز تؼْسات اًجبم ٍ ثسّی ًبهل تسَیِ اظ هجل ذطیساض (11ماده

 ،لیعیٌگ تطریع ثِ ثٌب ترلق غَضت زض ٍ ًوَزُ اسوبـ ٍ سلت ذَز اظ ثبلث اضربظ ثِ آى ًحَ ٍ غلح ًٍبلت، حتی ػوَز اظ ػوَزی ٍ ػٌبٍیي اظ یي
.زاضز هؼوَل ضا الظم اهساهبت ٍاضزُ، ذسبضات ٍ هكبلجبت ًلیِ ٍغَل ثِ ًسجت ذَزضٍ، تولي ٍ تَهیق ٍ هطاضزاز كسد ثط ػالٍُ است هجبظ لیعیٌگ

 .ثبضسهی ذطیساض یػْسُ ثط تطّیي ّبیگیطز ٍ ّعیٌِهی هطاض لیعیٌگ ضّي زض ٍلیٌي غبزض ذطیساض ًبمثِ هبلٌیت سٌس حبؾط، هطاضزاز اهؿبی اظ پس(12ماده

 تَاًسهی لیعیٌگ ًپطزاذتِ، ضا ذَز ثسّی توبهی ذطیساض ًِ ظهبًی تب لصا ثبضس؛ هی ذطیساض ضرػی استلبزُ هٌظَض ثِ غطكبً هطاضزاز، هَؾَع ذَزضٍی (13ماده

ًوبیس ٍ اظ ظهبى ػوس هطاضزاز، ذطیساض هسئَل ججطاى ّط ًَع ذسبضت ٍاضزُ اهسام هوٌي قطین ّط اظ آى تَهیق یب تولي ثِ ًسجت هطاضزاز هلبز ًوؽ غَضت زض
 ثبضس.ًبضی اظ هَضز هؼبهلِ ثِ اضربظ ثبلث ٍ اهَال زیگطاى هی

ػیت ٍ ًوع ذَزضٍی هَؾَع ایي هطاضزاز ذَزضٍ ضا تحَیل گطكتِ ٍ لیعیٌگ ؾبهي هَضز هؼبهلِ،  یذطیساض ثب ػلن ٍ اقالع ًبكی اظ ًیلیت ذَزضٍ (14ماده

ثبضس.ًوی

ثَزُ ٍ  لیعیٌگ ثطای كسد ذیبض هَجت هطاضزاز ایي هٌسضجبت ٍ هلبز اظ ذطیساض ترلق ٍ 3 یهبزُ زض هصًَض ضطح ثِ اهسبـ پطزاذت ػسم غَضت زض (15ماده

ضٍظ اظ تبضید  20تَاًس ثب اضسبل ًبهِ ی سلبضضی ثطای ذطیساض ایي هطاضزاز ضا یي قطكِ كسد ًوبیس، زض ایي غَضت ذطیساض هتؼْس است ظطف هست هی لیعیٌگ
 ًوبیس.  لیعیٌگاضسبل ًبهِ سلبضضی هطثَـ ثِ كسد هطاضزاز، ذَزضٍی ضّیٌِ ضا ثِ ّوبى ًحَ ًِ تحَیل گطكتِ، تحَیل 
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هجبظ ٍ هرتبض است ذَزضٍی هَضز ضّي ضا ثِ ّط ضرع ًِ ذَز تطریع زّس اًتوبل زازُ ٍ سٌس ضسوی  لیعیٌگ ،زض غَضت تحون كسد هطاضزاز :3 تبصره

آى ضا ًیع ثِ ًبم اًتوبل گیطًسُ تٌظین ًوبیس ًِ زض ایي غَضت ذطیساض حن ّیچ گًَِ اػتطاؾی ًرَاّس زاضت.

 ًساضز. لیعیٌگحن ذطٍج هَضز اجبضُ ضا اظ هطظّبی جوَْضی اسالهی ایطاى ثسٍى هَاكوت هجلی ٍ ًتجی ذطیساض  (16ماده

ثبضس هتؼلوِ ثط شهِ ذطیساض ثَزُ ٍ هَضز هجَل ایطبى هیٍ سبیط ػَاضؼ هبًًَی كؼلی ٍ آتی ّعیٌِ اػتجبضسٌجی ٍ ذسهبت ٍ هبلیبت ثط اضظش اكعٍزُ  (17ماده

اظ سَی ذطیساض پطزاذت گطزز. ثب اػالم لیعیٌگ ثبیستیًِ 

ثِ ًبم ذطیساض ٍثبضس. ذَزضٍی هَؾَع هطاضزاز زض قَل هست هطاضزاز ثط ػْسُ ذطیساض هی ّبزض ّوِ سبل ٍ ثیوِ ثسًِ پَضص ثیوِ ضرع ثبلث (18ماده

غبزض ٍ ٍ زض ٍجِ لیعیٌگ ّبی سبل زٍم ٍ ثؼس اظ آى تَسف ذطیساضثیوِ % سبل اٍل 75ٍ ثسًِ چي اهسبـ حن ثیوِ گطزز؛شیٌلؼی لیعیٌگ، ثیوِ ثسًِ هی
. ًوساً پطزاذت ذَاّس ضس لیعیٌگثسًِ سبل اٍل تَسف ذطیساض ثِ حسبة حن ثیوِ % 25ٍ  ،تحَیل

ٍثِ ػْسُ )ثِ تطریع لیعیٌگ( اجطایی، ازاضی ٍ ؿیط-ًلیِ ّعیٌِ ّبی هطثَـ ثِ ٍغَل هكبلجبت اػن اظ ّعیٌِ ّبی زازضسی (19ماده ی ذطیساض ثَزُ

ثبضس.هی ًبهجطزُ هلعم ٍ هتؼْس پطزاذت آى

ًبهِ ٍ هجلس ضَضای اسالهی ٍ آییي 03/07/1397ًَى هجبضظُ ثب پَل ضَیی هػَة هب 9ٍ  2ثب تَجِ ثِ هلبز ٍ ؾبهي/ؾبهٌیي ذطیساض  (20ماده

هطثَقِ اظ ّط گًَِ اهساهی ًِ هٌجط ثِ پَلطَیی ضَز، ؾوي ضػبیت هبًَى یبز ضسُ ٍ هوطضات ّبی اجطایی آى ثسیي ٍسیلِ هتؼْس ٍ هلتعم هیزستَضالؼول
ّب ٍ ذسهبت ثبًٌی ٍ اثعاضّبی ثبًٌساضی الٌتطًٍیٌی ذَز ضا ًسّس ٍ ّوچٌیي اػالم گطزز ذَززاضی ًوَزُ ٍ ّوچٌیي ثِ اضربظ ثبلث اجبظُ استلبزُ اظ حسبة

ضَز ّط گًَِ تـییط زض ًس ٍ ًطبًی پستی/ثجتی ٍ سبیط تـییطات ضا هلتعم هی ثبضس ٍ ثؼالٍُ هتؼْس ٍهی ًوبیس اقالػبت اضائِ ضسُ ثط اسبس آذطیي تـییطات هی
اضائِ ًوبیس. ذطیساض ٍ  لیعیٌگتطیي ظهبى هوٌي ثِ هطاجغ هبًًَی شیطثف )ثجت احَال ٍ یب اسٌبز ٍ اهالى( اقالع زازُ ٍ هستٌسات تـییطات ضا ثِ زض ًَتبُ

 ًوبیٌس ًِ هتي كَم االضبضُ ضا هكبلؼِ ًوَزُ ٍ هٌسضجبت آى زهیوبً ثِ ایطبى تلْین ضسُ است.ز اهطاض هیؾبهي/ؾبهٌیي هؼطكی ضسُ ثب اهؿبء شیل ایي هطاضزا

 ذطیساض ثب ػلن ٍ آگبّی ٍ اهؿبء ایي هطاضزاز ًلیِ ذیبضات ذػَغبً ذیبض ؿجي ٍلَ كبحص ضا اظ ذَز سلت ٍ سبهف هی ًوبیس . (21ماده

ٍ ذطیساض تَاكن ًوَزًس زض غَضت ثطٍظ ّط گًَِ اذتالف زض ذػَظ ایي هطاضزاز زازگبُ ٍ هطجغ غبلح،زازگبُ لیعیٌگهبًَى هسًی  1010ٍكن هبزُ  (22ماده

 هبثل اثالؽ ذَاّس ثَز. لیعیٌگهحسَة ٍ غبلح ثِ ضسیسگی ثَزُ ٍ ًلیِ اٍضام ًیع ثِ هحل اهبهتگبُ  لیعیٌگیب ضَضای حل اذتالف هحل اهبهتگبُ 

هصًَض زض غسض هطاضزاز حبؾط هی ثبضس ٍ ذطیساض هَظق است حساًثط ظطف هست یي ّلتِ پس اظ تـییط ًطبًی هصًَض، اهبهتگبُ قطكیي ثِ ضطح  (23ماده

ضس ٍ قطف  ًطبًی جسیس ذَز ضا ثِ قطف هوبثل اػالم ًوبیس، زض ؿیط ایٌػَضت ًلیِ اٍضام ٍ هٌبتجبت ثِ ًطبًی هصًَض زض غسض ایي هطاضزاز اضسبل ذَاّس
ِ ػصض ػسم اقالع هتؼصض گطزز.هطسل الیِ ًوی تَاًس ث

ًسرِ تٌظین ٍ اهؿبء گطزیس. هحل اًؼوبز هطاضزاز ٍ تحَیل ػیي هَؾَع هطاضزاز ٍ تأزیِ ثوي هطثَقِ ضْط تْطاى  2تجػطُ ٍ زض  3هبزُ ٍ  23ایي هطاضزاز زض 
 هی ثبضس ٍ هبالً توبهی ًسد زاضای اػتجبض ٍاحس است.

 

 

شرکت واسپاری ملت

 )سهامی عام(

دوم ضامنو اثر انگشت امضاء اول ضامنو اثر انگشت امضاء 

لیزینگء مضاامهر و  خریدارامضاء و اثر انگشت 



2شماره  «اقرارنامه و تعهد نامه»

............... ...................شماره شناسنامه ........................... متولد...........فرزند. ......................در تاریخ ذیل حاضر گردید: آقای /خانم....

و بعد الحضور وفق مواد .........ی:................شماره ملی................... به آدرس:.................................... کدپست صادره از ................... به 

و روان و بی هیچ اجبار قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران در کمال صحت عقل و نفس و سالمت روح  1283الی  1259

 اقرار نمودند که یک دستگاه خودرو..............................کارکرده به شماره شاسی ..................................   و اکراه و اضطرار

...... رنگ............................با کاربری.................................... ........................شماره پالک شهربانی... .......................شماره موتور..........

..................... تحویل .......فی مابین با......مبایعه نامه را به صورت کامالً سالم و با کیفیت مطلوب و قابل استفاده مطابق با مفاد 

سالم آن را دارم. همچنین اقرار می نمایم که خودرو مذکور دقیقاً مطابق با  گرفته و بدینوسیله اقرار به تحویل کامل و

درخواست و نیاز و کیفیت مورد نظر اینجانب بوده و قیمت کارشناسی رسمی دادگستری و مفاد نظریه کارشناسی و ارزش 

آن منطبق با وضعیت فنی و شرایط موجود (..................به شماره.......................... مورخه....................) شدهپایه نقدی اعالم 

خودرو مذکور بوده و منطبق با عرف تجاری و کامالً منصفانه و تامین کننده کامل منافع و نقطه نظرات اینجانب می باشد. 

د به مالک در حال مذاکره جهت اخذ تخفیف در ثمن پرداختی خوواسپاری ملت  از سوی دیگر چون مطابق اطالع، شرکت

شرکت مذکور میباشد، لذا اگر مذاکرات فوق منتج به تخفیف در قیمت خودرو و استرداد بخشی از ثمن به اولیه خودرو 

بوده و به هیچ عنوان خود را در میزان وجوه استرداد شده در  واسپاری شود، میزان تخفیف مزبور متعلق به واسپاری ملت 

غیر مالی نسبت به مبالغ حاصل  ذی حق نمی دانم و متعهد میشوم که هیچگونه ادعای مالی و یا    نتیجه تخفیف، ذینفع و

 از تخفیف مزبور در هیچ مرجعی قضائی و اداری و انتظامی و غیره نداشته باشم. 

تمام و  (ر بودهواسپاری ملت تامین کننده تسهیالت موضوع معامله مبایعه نامه  فوق الذک )مزبور می نمایم تسهیالت  راقرا

 کمال دریافت و صرف تهیه خودرو مذکور شده است.

به درستی اقدام نموده و داد فی مابین با شرکت واسپاری ملت می نمایم که نسبت به انجام تعهدات خود در قرار تعهد

 رضایتم از سوی شرکتکه  می نمایم را ایفا نمایم. اقرار واسپاری ملت  بموقع تعهدات مالی و غیر مالی خود در قبال شرکت

به تمامی تعهدات خود وفق قرارداد به نحو احسن عمل نموده و ضمن واسپاری ملت  کامل است و شرکتواسپاری ملت 

 اعالم میدارم هیچگونه مطالبه، ادعا و اعتراضی علیهواسپاری ملت  عقد خارج الزم منعقده بین خود و شرکت

و نخواهم داشت و حق هرگونه ادعای بعدی در ارتباط با مفاد این سند را از خود سلب و اسقاط  ندارمواسپاری ملت  شرکت

 نمودم.

................................................. 

 توسط خریدار در دفتر اسناد رسمی تکمیل و صادر میگردد



3فرم شماره  

--------------------------------------------------موكل : 

نشانی: ميدان آرژانتين  11/03/1388تاریخ ثبت  350287و شماره ثبت  10103972003شناسه ملی  شركت واسپاري ملت :وكيل

 1513843611كد پستی  22بخارست پالک  19كوچه 

 .این وكالت مدت دار نيست .وكيل حق توكيل به غير دارد .وكالتنامه، بالعزل استموضوع سند: وكالت فك پالک این 

مورد وكالت : مراجعه به كليه دوایر و ادارات و موسسات دولتی و غير دولتی از جمله اداره راهنمایی و رانندگی و  :متن سند

گذاري و كاردان فنی و كارشناسی و در سراسر كشور نيروي انتظامی و سایر شعبات و دوایر و مراكز تعویض پالک و واحد شماره 

بشماره  ---------سيستم  ----------مدل --------------------- جهت تعویض پالک و یا دریافت پالک ملی جدید براي یكدستگاه

و انجام  ------به رنگ  ---------------------و شماره شهربانی ---------------------و شماره شاسی  ---------------------موتور 

كليه تشریفات الزمه اعم از فك پالک و درخواست پالک اختصاصی جدید براي خودروي مزبور به نام خود و یا هر شخص حقيقی 

و حقوقی دیگر و ارائه و یا اخذ هر نوع مدرک و مستند اعم از شناسنامه و كارت مالكيت و كارت هوشمند سوخت خودرو و 

عهد و پرداخت هرگونه وجه و انجام كليه اموري كه جهت تبدیل پالک مزبور الزم باشد و امضاء ذیل كليه اوارق و سپردن هرگونه ت

اسناد مربوطه و عنداللزوم حضور در مراجع حل اختالف و یا سایر مراجع قانونی و قضائی در خصوص اعتراض به شكایات و 

دفاع از موكل و در صورت تخلف از مفاد قرارداد فيمابين از جمله عدم خالفی هاي صادره و تقاضاي صدور راي و پاسخگویی و 

پرداخت به موقع اقساط اقدام به توقيف اتومبيل فوق الذكر و علی الخصوص فسخ قراردادهاي فيمابين و اقدام به جابجایی طرف 

نزد وكيل و مراجعه به دادگاهها و قرارداد با شخص ثالث و وصول مطالبات و خسارتها و هزینه هاي احتمالی از وثایق موكل 

ها و شوراي حل اختالف جهت رفع توقيف خودرو فوق الذكر و كليه پاركينگهاي دولتی و غير دولتی و ستاد ترخيص و ادادسر

گرفتن اداره آگاهی بمنظور انجام كليه امور اداري مربوط به ترخيص اتومبيل فوق الذكر و امضاء ظهر اوراق و دادن رسيد و تحویل 

و وزارت نفت و شركت پاالیش و پخش فرآورده  10اتومبيل فوق از پاركينگ مربوطه و مراجعه به مراكز پستی و دفاتر پليس + 

هاي نفتی جهت سوزاندن و ابطال كارت سوخت و تقاضاي صدور كارت سوخت مجدد و المثنی و تغيير آدرس در ارسال مرسوله 

تی جهت اخذ هر گونه گواهی و مجوز در غير دولتی واحدهاي ثبتی و ماليا ادارات دولتی وبه درخواست وكيل و مراجعه به كليه 

  .خصوص خودروي فوق الذكر

در انجام امر مورد وكالت داراى اختيارات نامحدود است بنحویكه در  اًكرار غير ولوبه حدود اختيارات : وكيل مرقوم با حق توكيل 

نيازى به اذن یا حضور مجدد موكل نباشد و تمامى اقدامات و امضاءهاى وكيل بمنزله اقدام و هيچ یك از مراحل انجام مورد وكالت 

.امضاء شخص موكل نافذ و معتبر است
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