شرايط فرًش فٌري اعتباري نيسان دًگانو سٌز ًيژه اسفند ماه

ثب سالم
ضطايػ فطٍش فَضي اػتجبضي ٍاًت ًيسبى زٍگبًِ سَظ اظ سبػت  11هَضخ  96/12/02ثِ ضطح خساٍل شيل اػالم هي گطزز .الظم ثِ شوط است وِ ضطايػ زِّ فدط تب
 96/11/30خبضي ثَزُ ٍ ثؼس اظ آى غيط فؼبل ذَاّس ضس.
فروش فوري اعتباري نيسان دوگانه سوز

وًع خًدري

مبلغ تسُيالت

190,000,000

ويسان ديگاوٍ
سًز

150,000,000

100,000,000

ورخ

(كليه مبالغ به ريال مي باشد)

مدت بازپرداخت

وحًٌ بازپرداخت

مبلغ چك َا

21%

12هبُ

2چه 6هبِّ

110/212/000

23%

24هبُ

4چه 6هبِّ

61/898/000

24%

36هبُ

6چه 6هبِّ

46/213/000

17%

12هبُ

2چه 6هبِّ

84/693/000

21%

24هبُ

4چه 6هبِّ

47/834/000

22%

36هبُ

6چه 6هبِّ

35/457/000

17%

12هبُ

2چه 6هبِّ

56/462/000

21%

24هبُ

4چه 6هبِّ

31/890/000

22%

36هبُ

6چه 6هبِّ

23/638/000

كارمسد

شمارٌ اطالعيٍ

36630041

زمان
تحًيل

30ضٍظُ
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شرايط فرًش فٌري اعتباري نيسان دًگانو سٌز ًيژه اسفند ماه

 تَخِ :
زض فطٍضْبي اػتجبضي اًَاع ٍاًت ًيسبى ضطوت ظاهيبز هطتطيبى هحتطم حميمي ٍ يب حمَلي صطفبً هدبظ ثِ ثجت ًبم يه زستگبُ ذَزضٍ اظ هحل اػتجبضات ضطوت ظاهيبز ٍ يب سبيط ليعيٌگْبي ؼطف لطاضزاز هيجبضٌس .لصا
ثجت ًبم ثيص اظ يه زستگبُ ذَزضٍ ثصَضت اػتجبضي ثطاي يه هطتطي هدبظ ًجَزُ ٍ زض صَضت هطبّسُ ؼجك آييي ًبهِ اًعجبؼي السام ٍ تجؼبت ًبضي اظ آى ثِ ػْسُ ًوبيٌسگي ذَاّس ثَز .ضػبيت هَاضز شيل زض ظهبى
ثجت ًبم هطتطيبى زض وليِ ضٍش ّبي فطٍش اػتجبضي اًَاع ٍاًت ًيسبى ظاهيبز العاهي ثَزُ ٍ هسئَليت اخطاي زليك آى ثؼْسُ ًوبيٌسگبى هحتطم هيجبضس .
 - 1زضيبفت اصل ٍ يب وپي ثطاثط اصل ضسُ يىي اظ فيص ّبي آة ،ثطق  ،گبظ ٍ تلفي ( خْت هؽبثمت آزضس فيص ّبي هَصَف ثب سٌس هبلىيت ٍ يب اخبضُ ًبهِ هحل سىًَت هطتطي)
 - 2ػسم اذص چه ّبي يه ضرص( حميمي يب حمَلي ) ثؼٌَاى هطتطي ٍ يب ظبهي ثطاي چٌس ثجت ًبم .
 - 3زض صَضتي وِ يه هطتطي ثب اؼالػبت ًبزضست ًسجت ثِ ثجت ًبم چٌس زستگبُ ذَزضٍ ًيسبى السام ًوبيس ،تؼْس ايدبز ضسُ غيطفؼبل ضسُ ٍ ٍخِ هطتطي هستطز ذَاّس ضس .هَظَع هصوَض ضا زض ظهبى ثجت ًبم ثِ
هطتطيبى هحتطم اؼالع ضسبًي ًوبييس.
ً - 4وبيٌسگي ّبي هحتطم زضصَضت ضٍيت ّطگًَِ ثجت ًبم ّبي هطىَن ٍ سبهبًسّي ضسُ هي ثبيست ظوي ػسم ثجت اؼالػبت هطتطي ،ثالفبصلِ هَاضز ضا ثِ هطاخغ اًتظبهي ضْطستبى ذَز ٍ يب حطاست هستمط زض



هؼبًٍت ثبظاضيبثي ٍ فطٍش سبيپب ثب ضوبضُ تلفي  021 – 44904282اؼالع ضسبًي ًوبيٌس.

نكات ميم در فرًش ىاي فٌري اعتباري (از حمل شركت ليسينگ رايان سايپا)
 - 1پيص پطزاذت وليِ ضٍضْب زض ٍخِ ضطوت ظاهيبز هيجبضس .
 - 2وليِ چه ّب زض ٍخِ ضطوت ليعيٌگ ضايبى سبيپب هيجبضس.
 - 3هجلغ هبليبت ثط اضظش افعٍزُ زض پيص پطزاذت اٍليِ اظ هطتطي زضيبفت ذَاّس ضس.
تًجٍ  :در شرايط اعتباری ويازی بٍ معرفی ضامه ومی باشد.

مدارک كٍ می بايست در پريودٌ مشتری درج ي بٍ شركت ارسال گردد
 -1فطم زضذَاست ٍاگصاضي  -2صَضتحسبة ذطيس وبال ٍ ذسهبت  -3ضسيس اسٌبز هبلي  -4لطاضزاز  -5فطم ضطح ذسهبت ليعيٌگ  -6اصل حَالِ ٍاضيعي

مداركی كٍ می بايست وسد ومايىدگی بايگاوی گردد
-1پطيٌت حسبة-2گَاّي اهعبء -3لجط تلفي  -4لطاضزاز ٍ ضطح ذسهبت ًسرِ زٍم
شرايط چک :
-1ػسم زضيبفت چه اظ پست ثبًه ٍ هَسسبت هبلي ٍ اػتجبضي  -2فطاگيط ثَزى چه -چىْبي سٌتي هَضز لجَل ًوي ثبضس( .چىْب العاهبً هىبًيعُ ٍ آًاليي ٍ لبثل زضيبفت زض توبهي ضؼت ثبًىي ثبضس -3 ).چه سَضاخ ٍ پبًچ ضسُ ًجبضس.
 -4هؽبثمت تبضيد چه اظ ًظط ػسز ثب حطٍف( .ثط هجٌبي ثرطٌبهِ)  -5هؽبثمت هجلغ چه اظ ًظط ػسز ثب حطٍف( .ثط هجٌبي ثرطٌبهِ)  -6صسٍض چه فمػ زض ٍخِ ضطوت ليعيٌگ ضايبى سبيپب  -7فبلس هرسٍضي هتي چه  /فبلس للن ذَضزگي
(ولوبت پطضًگ ضسُ ًيع هَضز لجَل ًوي ثبضس)  -8ػسم پطت ًَيسي چه ّب .زض ظهبى ثجت ًن ثِ هطتطيبى اؼالع ضسبًي گطزز وِ زض ًَضتي چىْب زلت الظم ضا زاضتِ ثبضٌس .زض صَضت هرسٍش ثَزى اهىبى پطت ًَيسي هيسط ًجَزُ ٍ
چه هي ثبيست تؼَيط گطزز -9 .وٌتطل ٍ ضٍيت اهعبء صبحت چه زض حعَض ًوبيٌسگي العاهيست -10 .چٌبًچِ هتمبظي فبلس چه ضرصي خْت پطزاذت ٍام ثبضس هي تَاًس اظ چىْبي ضرص ثبلث خْت پطزاذت استفبزُ ًوبيس ٍ ثِ
ّوطاُ گَاّي اهعبء صبزض وٌٌسُ چه وِ تَسػ زفبتط اسٌبز ضسوي صبزض هي گطزز اظ هطتطي زضيبفت گطزز -11 .زض هَاضزي وِ چه زٌّسُ ضرص ثبلث ثبضس ،العاهبً زضج ػجبضت ‹‹ پطزاذت ٍخِ چه تَسػ ايٌدبًت ظوبًت هي گطزز››.
تَسػ هتمبظي ظْطًَيسي ٍ اهعبء گطزز -12 .اذص وپي وبضت هلي صبحت چه (ضرص ثبلث) – هطرصبت صبحت چه زض سبهبًِ اػتجبض سٌدي ثبًه هطوعي ثطضسي هي گطزز.
 -13هطرصبت صبحت چه (ضرص ثبلث) هي ثبيست زض ٍة سبيت ضطوت ٍ زض لسوت هطرصبت ظبهي زضج گطزز .اهعبي ضرص صبزض وٌٌسُ چه زض فطم ٍاگصاضي ذَزضٍ العاهيسيت.

 -14هَاضز هْط اهعبء ٍ اثط اًگطت ثط ضٍي چه

تَسػ صبحت حسبة هَضز لجَل ًوي ثبضس -15 .وٌتطل زضج ضوبضُ حسبة صبحت چه ثط ضٍي چه (ثصَضت ذَاًب ٍ چبپي)  -16تبئيسيِ حسبة خبضي فؼبل ثبًىي ٍ يب پطيٌت گطزش حسبة خبضي فؼبل هوَْض ثِ هْط ثبًه حسالل ثطاي
آذطيي زٍضُ سِ هبِّ (ثبيگبًي ًعز ًوبيٌسگي)
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شرايط عمٌمی شرکت ليسينگ رايان سايپا
 -1زضصَضتيىِ السبغ زض سطضسيس همطض پطزاذت ًطَز ثِ ًسجت ضٍظّبي تبذيط ؼجك ضطايػ هٌسضج زض لطاضزاز ذسبضت تبذيط تؼلك ذَاّس گطفت

ً-2 .طخ سَز ثطاسبس هصَثِ ثبًه هطوعي هي ثبضسٍ فطهَل هحبسجِ سَز تسْيالت

اػؽبيي ثطاسبس فطهَل اػالهي اظ سَي ثبًه هطوعي هي ثبضس -3 .زض فطٍش اػتجبضي  ،هبليبت ثطاضظش افعٍزُ،حك ثيوِ ضرص ثبلث اذص ،تىويل ثيوِ ثبلث(ثِ استثٌبء سبل اٍل) ثطػْسُ ٍ ثِ ّعيٌِ هتمبظي ذَاّس ثَزّ.وچٌيي پطزاذت
ػَاضض سبليبًِ ضْطزاضي ٍ ػَاضض هطبغل ٍ سبيط ػَاضض سبليبًِ زض ؼَل هست لطاضزاز ثطػْسُ هتمبظي هي ثبضس  -4زض فطٍش اخبضُ ثططغ توليه ( ليعيٌگي ) هبليبت ثطاضظش افعٍزُ،حك ثيوِ ضرص ثبلث اذصٍ ثيوِ ثسًِ سبل اٍل ٍ
ثرص ًمسي ثْبي ذَزضٍزض پيص پطزاذت لحبؾ گطزيسُ ٍ هجبلغ هطثَغ ثِ ّعيٌِ ّبي ذسهبت فطٍش ليعيٌگ ٍ ثيوِ ثسًِ سبلْبي آتي ثب تَخِ ثِ ًَع لطاضزاز ثْوطاُ السبغ ( هبل االخبضُ) زضيبفت هيگطزز  ،پيگيطي ،اذص ،تىويل يب توسيس
ثيوِ ثبلث (ثِ استثٌبء سبل اٍل) ثطػْسُ ٍ ثِ ّعيٌِ هتمبظي ذَاّس ثَز -5 .ظهبى تحَيل ذَزضٍ ؼجك ثطگِ لطاضزاز  30ضٍظوبضي (پٌح ضٌجِ  ،خوؼِ ٍ ايبم تؼؽيل خعء ضٍظوبضي ًوي ثبضٌس) پس اظ ثجت پطًٍسُ زضضطوت ليعيٌگ ضايبى سبيپب
هي ثبضس  -6.اًصطاف هطتطي ثؼس اظ فبوتَض ضسى ذَزضٍ اهىبى پصيط ًوي ثبضس ٍ زضصَضت اًصطاف هطتطي لجل اظ فبوتَض ضسى ذَزضٍ،صطفب اصل هجلغ پطزاذتي ػَزت هي گطزز-7..زضصَضت تبذيط زضظهبى تحَيل ذَزضٍ  ،ذسبضت تبذيط
ًسجت ثِ هجلغ پيص پطزاذت هطتطي ٍ هؽبثك ثب ذسبضت تبذيط زض تحَيل پطزاذتي اظ سَي ذَزضٍسبظ هحبسجِ ٍ ثِ حسبة ثستبًگبض ذطيساض هٌظَض هي گطزز .زض صَضت تبذيط هطتطي زض پطزاذت السبغ /هبل االخبضُ ضٍظاًِ ػالٍُ ثط
زضيبفت اصل ٍ سَز هَضز اًتظبضٍ ،خِ التعام ثِ صَضت خوغ سَز السبغ ثؼالٍُ ًطخ خطيوِ هؽبثك ثب ثرطٌبهِ السبغ هؼَق ثبًه هطوعي اظ هطتطي ( زض فطٍش اػتجبضي )ٍ اظ هستبخط ( زض فطٍش اخبضُ ثططغ توليه ) زضيبفت ذَاّس
ضس-8.ضسيسگي ثِ ضىبيت هطتطيبى اظ ضٍش ّبي (سبيت ضطوت ليعيٌگ ضايبى سبيپب-تلفٌيً ٍCRM -وبيٌسگيْب) اهىبًپصيط هي ثبضس -9 .زض فطٍش اخبضُ ثِ ضطغ توليه پس اظ تسَيِ وبهل هطتطي ثب ّعيٌِ هطتطي اًتمبل اسٌبز
صَضت
هي پصيطز ٍ زض فطٍش اػتجبضي پس اظ تسَيِ وبهل هطتطي،فه ضّي اًدبم هي ضَز  -10 .تؼَيط هستبخط زض ؼَل هست لطاضزاز فطٍش اخبضُ ثططغ توليه  ،زضصَضت تؼَيط پالن اظ سَي ضاَّض ًبخب ثب ضػبيت ضطايػ لطاضزاز اهىبًپصيط
هي ثبضس -11.پطزاذت ػَاضض سبليبًِ ضْطزاضي ٍ ػَاضض هطبغل ٍ سبيطػَاضض سبليبًِ زض ؼَل هست لطاضزاز ثط ػْسُ هستبخط هي ثبضس .

 -12اػؽبء ٍام ثِ هتمبظي هٌَغ ثِ تبييس وويتِ اػتجبضي هي ثبضس  -13 .ضطوت زض لجَل يب ضز

اػؽبي ٍام هرتبض هي ثبضس -14 .زض صَضتي هطرصبت يه فطز ثطاي هطتجِ زٍم زض سيستن ضايبى سبيپب ثجت هيگطزز وِ اظ ظهبى ثجت هطرصبت اٍليِ آى هست  4هبُ گصضتِ ثبضس ٍ لسػ هؼَق ًساضتِ ثبضس .ثطاي فطٍش اػتجبضي ،چه اٍل
هطتطي هي ثبيست ٍصَل ضسُ ثبضس -15 .ظوبًت ثطاي هطتجِ زٍم اهىبى پصيط هي ثبضس -16 .هتمبظيبى هحتطم هي ثبيست هجلغ پيص پطزاذت ضا ثِ صَضت حَالِ ثبًىي ٍ فمػ زض ٍخِ ضطوت ليعيٌگ ضايبى سبيپب ٍاضيع ًوبيٌس ٍ اظ پطزاذت
ّطگًَِ ٍخِ اظبفي خْت تسطيغ زض تحَيل ذَزضٍّ ،عيٌِ ّبي پست ،وبضهعز ٍ غيطُ خسا ذَززاضي ًوبيٌس.ظوٌب ثجت ًبم ٍ تحَيل هساضن هي ثبيست فمػ زض هحل ًوبيٌسگي ّبي هدبظ سبيپب صَضت گيطز ٍ اظ تحَيل هساضن ثِ ضطوتْب ٍ
هَسسبت غيطهدبظ ذَززاضي گطزز.زضصَضت هطاخؼِ هطتطيبى ثِ ضطوتْب ٍ هَسسبت غيطهدبظ ،وليِ هسئَليتْب ثطػْسُ ضرص هطتطي هي ثبضس.
* ثبتَخِ ثِ اّويت احطاظ آزضس هتمبظي ٍ ظبهي  ،زض ظهبى ثجت ًبم آزضس وبهل  ،وسپستي ٍ ضوبضُ توبس هتمبظي ٍ ظبهي ثصَضت وبهل ٍ صحيح ثجت گطزز.
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