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 مدارک عمومی مورد نیاز متقاضی و ضامن

 اصل و تصویر کلیه صفحات اساسنامه شرکت 

 اصل و تصویر اظهارنامه ثبتی شرکت/ شرکتنامه 

 مهر شرکت باشد. سال اخیر که حاوی امضاء رسمی وهای مالی حسابرسی شده شرکت در دو صورت اصل و تصویر اظهارنامه مالیاتی و 

 آخرین اقامتگاه افزایش سرمایه و  تصمیمات ثبت شده، اصل و تصویر مصدق روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس، آخرین تغییرات و

 قانونی شرکت

 های ذیربطجوزهای فعالیت از سازمانموافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه/ مجوز بهره برداری، اصل و تصویر کارت بازرگانی و سایر م 

  ماهه اخیر با مهر وامضاء بانک سهپرینت حساب بانکی )جاری( شرکت در 

 نامه تأییدیه سهامداران و اعضای هیأت مدیره با مهر و امضای صاحبان امضا 

 )اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیران شرکت )پشت و رو 

  )لیست بیمه کارکنان )آخرین لیست ارائه شده به سازمان تامین اجتماعی و فیش پرداخت حق بیمه 

 با مهر شرکت تراز آزمایشی از ابتدای سال جاری تاکنون 

 لیست قراردادهای خاتمه یافته و جاری شرکت طی دو سال اخیر 

  ا امضای صاحبان امضای مجاز شرکتپیگیری امور اداری مربوطه طی نامه کتبی ب برایمعرفی نماینده شرکت 

 در صورت صالحدید لیزینگ( گواهی امضاء محضری صاحبان امضای مجاز شرکت( 

 های مالیات بر ارزش افزوده سال گذشته و مقاطع سه ماهه سال جاریاظهارنامه 

 بایست ارائه گردد.چنانچه تضمین تسهیالت وثیقه ملکی باشد، اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی راهن و صاحب سند می 

 فعالیت هایمحلسایر  ه/ شعبه یا نمایندگی/ فروشگاه یامستندات مربوط به ملک محل دفتر مرکزی شرکت / کارگاه / کارخان 

 در صورت صالحدید لیزینگ( سایر اسناد مربوط به اموال منقول و غیر منقول شرکت( 

 سایر شرایط و ضوابط

 ًهای بعدی پس از کنترل و در صورت نیاز سایر مدارک از متقاضیان و در بررسی باشداولیه میهای بررسی برای مدارک فوق صرفا

 محترم اخذ خواهد گردید.

 های متقاضیان مختار بوده و در صورت عدم موافقت با درخواست، مسئولیتی متوجه شرکت لیزینگ ایران در رد یا قبول درخواست

 باشد.شرکت نمی

 به کاال واگذاری برای نظر مورد شرایط و احراز ارکان اعتباری توسط و مستندات مدارک بررسی نوط بهم متقاضی به کاال تخصیص 

 شوند.باشد. تعداد و شرایط ضامنین، نوع و میزان تضامین و وثایق توسط ارکان اعتباری تعیین میمی متقاضی

 خواهد بود و ارائه  شرکت لیزینگ ایران در رهن  نهایی حساب و تسویه اقساط پایان تا کاالی واگذار شده )کاالی خودرویی( سند

 وکالت فک پالک الزامی است.

  هرگونه پرداختی از طریق دستگاهPOS  مستقر در شرکت لیزینگ ایران و یا پرداخت به شماره حساب اعالمی به نام شرکت لیزینگ

 گیرد.ایران صورت می

 ،باشد.گذاری، دفترخانه، ترهین وثایق و ... بر عهده متقاضی میمالیات، خالفی، شماره هرگونه پرداخت هزینه شامل بیمه، کارشناسی، عوارض 

 بایست صیادی باشد. های متقاضی و ضامنین میکچ 

 .حضور ضامن/ ضامنین در زمان انعقاد قرارداد و ارائه چک الزامی است 


