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 مدارک عمومی مورد نیاز متقاضی و ضامن

  تمام صفحات شناسنامه  تصویراصل و 

  کارت ملی )پشت و رو( تصویراصل و 

  قبوض آب، برق، گاز یا تلفنبه همراه آخرین رسید پرداخت اینترنتی یکی از  مدارک احراز سکونت )سند مالکیت یا اجاره نامه( تصویراصل و   

  حساب بانکی با مهر بانک )حساب جاری/ حساب دسته چک( ماهه 3پرینت گردش 

 )گواهی صحت امضا از دفترخانه اسناد رسمی )پس از تصویب اعطای تسهیالت و در صورت صالحدید لیزینگ 

  ثنا )پس از تصویب اعطای تسهیالت(گواهی ثبت نام در سامانه 

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

 مورد نیاز متقاضی و ضامنمدارک شغلی 

 کارمند

 گواهی اشتغال به کار /کارگزینی اصل و تصویر آخرین حکم -1

 حقوقی آخرین فیش -2

حقوق مطابق نمونه )ویژه کارکنان رسمی   از کسر گواهی -3

 های دولتی، پس از تصویب اعطای تسهیالت وها و دستگاهارگان

 (در صورت صالحدید لیزینگ

 کاسب

 معتبر کسب تصویر جواز اصل و -1
نامه تأییدیه از اتحادیه مبنی بر فعال بودن جواز کسب )در  -2

 صورت صالحدید لیزینگ(
 به همراه  نامه محل کسباجاره یا و تصویر سند مالکیتاصل  -3

   آب، برق، گاز یا تلفن قبوضرسید پرداخت اینترنتی یکی از 
 آخرین مفاصا حساب مالیاتیتصویر  اصل و  -4
 آخرین اظهارنامه مالیاتی -5

 بازنشسته
گواهی از سازمان  بازنشستگی/  اصل و تصویر حکم -1

 بازنشستگی مربوطه
 حقوقی آخرین فیش -2

 وکیل
 وکالت پروانه و اصل و تصویر کارت -1
 وکالت به همراه دفتر نامه اجاره یا مالکیت اصل و تصویر سند -2

 آب، برق، گاز یا تلفن   قبوضرسید پرداخت اینترنتی یکی از 

 پزشک

 پزشکی نظام اصل و تصویر کارت  -1

 مطب اصل و تصویر پروانه  -2
به  نامه مطباجاره یا مالکیت کار یا سندگواهی اشتغال به  -3

درصورتیکه ) قبوضرسید پرداخت اینترنتی یکی از  همراه 
؛ های دولتی شاغل باشدپزشک در بخش خصوصی یا سازمان

 (باشدمیکارمندان  ردیف مدارک مورد نیاز مطابق

 راننده

یا کارت  کارنامه یا دفترچه کار تاکسیرانیتصویر  اصل و -1
 هوشمند

ه )در صورت ارائه گواهی اشتغال به کار از اتحادیه مربوط -2
 صالحدید لیزینگ(

در صورتی که راننده )سند مالکیت خودرو تصویر  اصل و -3
 (مالک خودرو باشد

 اصل و تصویر گواهینامه -4

اعضای 
هیأت 
 مدیره

 اساسنامه شرکت و معرفی نامه از شرکت -1
 تغییرات شرکت آخرین روزنامه رسمی تأسیس و  -2
 های مالی یک سال گذشتهصورت -3
 آخرین اظهارنامه مالیاتی و لیست بیمه پرسنل -4

سایر 
 مشاغل

مستندات شغلی معتبر اعم از اصل و تصویر پروانه/  -1
 جواز فعالیت و ...

 نامه محل فعالیت به همراه اجاره یا اصل و  تصویر سندمالکیت -2
  قبوض رسید پرداخت اینترنتی یکی از

 مدارک و مستندات درآمدی و اعتباری -3

های خانم
 دارخانه

و ارائه مدارک  باشد اقوام درجه یک )همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر، برادر(معرفی دو ضامن حائز شرایط و شاغل که یکی از آنها الزاماً 

 مشاغل اعالم شده  متناسب باتوسط ضامنین 

 سایر شرایط و ضوابط

  های بعدی پس از کنترل و در صورت نیاز سایر مدارک از متقاضیان محترم و در بررسیگردد دریافت میهای اولیه بررسی برای فوق صرفاًمدارک
 اخذ خواهد گردید.

 باشد.نمیهای متقاضیان مختار بوده و در صورت عدم موافقت با درخواست، مسئولیتی متوجه شرکت شرکت لیزینگ ایران در رد یا قبول درخواست 
 باشد. می متقاضی به کاال واگذاری برای نظر مورد شرایط و احراز ارکان اعتباری توسط و مستندات مدارک بررسی منوط به متقاضی به کاال تخصیص

 شوند.تعداد و شرایط ضامنین، نوع و میزان تضامین و وثایق توسط ارکان اعتباری تعیین می
 خواهد بود و ارائه وکالت فک پالک  شرکت لیزینگ ایران در رهن  نهایی حساب و تسویه اقساط پایان تا خودرویی(کاالی واگذار شده )کاالی  سند

 الزامی است.
  هرگونه پرداختی از طریق دستگاهPOS گیرد.مستقر در شرکت لیزینگ ایران و یا پرداخت به شماره حساب اعالمی به نام شرکت لیزینگ ایران صورت می 
  باشد.گذاری، دفترخانه، هزینه ترهین وثایق و ... بر عهده متقاضی میپرداخت هزینه شامل بیمه، کارشناسی، عوارض، مالیات، خالفی، شمارههرگونه 

 بایست صیادی باشد. ضامنین می /های متقاضیکچ 
  سال باشد. 65سال و حداکثر  20سن متقاضی و ضامنین باید حداقل 
 انعقاد قرارداد و ارائه چک الزامی است.ضامنین در زمان  /حضور ضامن 


