شرایط اعطای تسهیالت خودروهای کارکرده سواری :
 .1حداکثر عمر خودرو  6سال و حداکثر کارکرد  120،000کیلومتر
 .2میزان اعطای تسهیالت حداکثر معادل:
 50 درصد بهای کارشناسی خودرو تا سقف  4000میلیون ریال
 40 درصد بهای کارشناسی خودرو تا سقف  6000میلیون ریال
 30 درصد بهای کارشناسی خودرو تا سقف  7000میلیون ریال
 .3مدت بازپرداخت اقساط حداکثر  24ماه ( فاصله اقساط هر  3ماه یکبار) و دریافت اقساط توسط چک خواهد بود.
 .4اسناد خودرو تا تسویه حساب کامل اقساط ،در رهن شرکت لیزینگ ایران خودرو باقی خواهد ماند.
 .5صدور بیمه نامه بدنه به ذینفعی شرکت لیزینگ ایران خودرو می با شد .سال اول ب صورت نقدی و سالهای آتی ب صورت چک اق ساط ( چک
جداگانه در وجه بیمه ،با هماهنگی شرکت لیزینگ ایران خودرو ) دریافت می گردد.
 .6اعتبار سنجی متقا ضی و ضامن از سامان ه بانکی ( فاقد چک برگ شتی و ق سط معوق در سامانه بانکی ) ،احراز توانمندی م شتری بطوریکه
گردش حساب های ماهانه مشتری و ضامنین می بایست معادل  1.67برابر اقساط ماهانه باشد ( دوره گردش  3ماهه) .همچنین عدم سابقه
چک برگشتتتی و قستتط معوق و ستتابقه معوقات در شتترکت های لیزینگ (حداکثر دوره گردش حستتاب 10 ،روز قبل از تشتتکیل پرونده قابل
پذیرش می باشد).
 .7پرداخت تسهیالت ،پس از انتقال مالکیت خودرو ( بنام لیزینگ ایران خودرو ) از شناسنامه انتظامی انجام می پذیرد.
 .8در صورتیکه متقا ضی دریافت ت سهیالت دارای پرونده باز در سی ستم با شد  ،شرایط دریافت ت سهیالت مجدد تا زمان ت سویه ح ساب کامل را
نخواهد داشت.
 .9در صورتیکه ضامن پرونده ای جاری در سی ستم ،درخوا ست ا ستفاده از ت سهیالت را دا شته با شد ،باید حداقل یک فقره از چک اق ساط متقا ضی
پرونده ای که ضامن آن شده است پاس شده باشد.

مدارک مورد نیاز:
 .1اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی تسهیالت گیرنده  /ضامنین
 .2اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب چک ( در صورت ارائه چک توسط شخص ثالث )
 .3مدارک احراز محل سکونت خریدار  /ضامنین ( سند  /اجاره نامه (تاریخ و کد رهگیری معتبر)  /سایر اجاره نامه ها می بایست احراز از مراکز
شماره گذاری و یا تایید پستی به همراه داشته باشد).
 .4ارائه فرم ثنا برای تسهیالت گیرنده  /ضامنین  /صادر کننده چک ( در صورت ارائه چک توسط شخص ثالث )
 .5گردش حساب سه ماهه آخر ممهور به مهر بانک
 .6ارائه سند و شناسنامه انتظامی مالکیت خودرو
 .7ارائه گزارش کارشناس رسمی دادگستری همراه با اعالم قیمت خودرو
 .8مبایعه نامه فیمابین مالک سندی خودرو تا خریدار نهایی بصورت پیوسته ( اخذ تعهد پرداخت تخفیف توسعه به شرکت لیزینگ ایران خودرو
در مبایعه نامه فروشنده نهایی به تسهیالت گیرنده ار لیزینگ ایران خودرو ) توضیح اینکه مبایعه نامه باید دارای سربرگ و مهر باشد.
 .9ارائه تصویر کارت ملی و شماره شبا فروشنده جهت صدور چک تسهیالت

تضامین مورد نیاز :
 .1ارائه تسهیالت کمتر از 1،250،000،000ریال -بدون نیاز به معرفی ضامن –یک فقره چک ضمانت
 50 .2درصد بهای کارشناسی خودرو تا سقف  4000میلیون ریال  -نیاز به معرفی یک ضامن – دو فقره چک ضمانت ( ضامن و متقاضی )
 40 .3درصد بهای کارشناسی خودرو تا سقف  6000میلیون ریال  -نیاز به معرفی یک ضامن– دو فقره چک ضمانت ( ضامن و متقاضی )
 30 .4درصد بهای کارشناسی خودرو تا سقف  7000میلیون ریال  -نیاز به معرفی یک ضامن– دو فقره چک ضمانت ( ضامن و متقاضی )
درکلیه موارد فوق احراز سایر شرایط ذکر شده در اعطای تسهیالت الزامی می باشد.

توضیحات تکمیلی :
 .1قیمت کارشناسی خودرو می بایست با قیمت روز بازار مطابقت داشته باشد.
 .2مدت زمان ارائه خدمات لیزینگ ایران خودرو از زمان تکمیل مدارک و تایید آن تا ارائه تسهیالت ،حداکثر یک هفته کاری میباشد.
 .3سود تسهیالت لیزینگ معادل  21درصد ( مطابق با قوانین بانک مرکزی ) بوده و به صورت اقساط دریافت می گردد.
 .4صدور بیمه نامه بدنه به ذینفعی لیزینگ ایران خودرو تا پایان قرارداد و اقساط الزامی می باشد .سال اول به صورت نقد و مابقی در چک های
اقساط مطابق با دوره بازپرداخت تسهیالت محاسبه و دریافت می گردد.
 .5ارائه تسهیالت در خرید و فروش بین زن و شوهر انجام نمی پذیرد.
 .6اسناد خودرو بر اساس شرایط فروش لیزینگ در قالب قرارداد به شرط تملیک ،بصورت دانگی ( یک دانگ مشتری و  5دانگ شرکت لیزینگ
ایران خودرو ) و یا مالک و مستاجر تنظیم گردیده و تا پایان اقساط ،یا در زمان تسویه حساب در اختیار و بنام شرکت لیزینگ ایران خودرو (
مالک قراردادی) بوده و پس از اتمام اق ساط یا ت سویه ح ساب کامل با هزینه خریدار و بنام خریدار انتقال می یابد .در صورت تمایل م شتری،
کپی برابر با اصل طبق هماهنگی با واحد حقوقی و با هزینه مشتری به وی ارائه می گردد.
 .7خودروهای لیزینگی خریداری شده در قالب لیزینگ تا زمان تسویه حساب در رهن لیزینگ باقی می ماند و نقل و انتقال آن میسر نمی باشد.
 .8کارت طالیی و یا سابقه بیمه بدنه خودرو قبلی قابل انتقال به خودرو جدید خریداری شده از شرکت لیزینگ ایران خودرو نمی باشد.

