
 شرایط تسهیالت لیزینگ گلرنگ و مفاد شفافیت پیش قراردادی   

               مشتریان گرامی 
شورای  14/ 10/ 1395دستور العمل اجرایی تاًسیس، فعالیت نظارت بر شرکت های لیزینگ )واسپاری( مصوب   36رساند مطالب ذکر شده در این فرم در راستای ماده با سالم و تشکر از انتخاب شما ، به اطالع می

رساند.  به اطالع می شرکت واسپاری ارزش آفرین گلرنگت نام، نکات مهم قرارداد و ضوابط اجرایی نحوه ارایه خدمات اعتباری پول و اعتبار، جهت آگاهی و اطالع هر چه بیشتر شما سروران گرامی از شرایط ثب

 د را با شرایط تسهیالت لیزینگ گلرنگ اعالم نمایید.بدین منظور تقاضا داریم تا با مطالعه دقیق مفاد این فرم، ما را در اریه خدمات در کمترین زمان و بهترین نحو یاری نموده و موافقت خو 

     ریال می باشد.                                           مبلغ تسهیالت اعطایی به آن مشتری گرامی مبلغ     ✔
  درصد می باشد.  21نرخ سود تسهیالت اعطایی    ✔

 
  

 .می باشد ریال                                                 قیمت فروش نقدی مورد معامله ، مبلغ    ✔
 

 ریال می باشد .                                               قیمت فروش اقساطی مورد معامله پس از کسر پیش پرداخت مبلغ  
 

  

 .می باشد  ریال                                            اقساط تسهیالت دریافتی آن مشتری گرامی، مبلغ    ✔
 

  
  یک فقره چک تضمین به عنوان تضمین انجام تعهدات خریدار تحویل لیزینگ خواهد شد.   ✔

  
  

     در بخشنامه های فروش شرکت لیزینگ یا فروشند ه از طرف  شده ریال به عنوان پیش پرداخت می باشد که طبق توافق فروشنده و خریدار و مطابق اطالعات ارایه                                                 مبلغ       ✔

 مشتری راساً در وجه فروشنده پرداخت شده است.  

  خت هیچگونه هزینه ای می باشد.نحوه تسویه حساب با مشتری در صورت انصراف قبل از تحویل کاال در صورتی که تامین کننده کاال مبلغی بابت انصراف اخذ ننماید بدون پردا   ✔

              حاسباتی به روش واقعی مانده از اصل تسهیالت و ارزش افزوده متعلقه به سود تسهیالت اعطایی قیمت فروش اقساطی کاالی مورد معامله مجموع مبالغ قیمت نقدی، سود تسهیالت اعطایی مطابق با فرمول م    ✔

      می باشد.

   .مشتری تحویل می شودقرارداد به زمان و نحوه انتقال مالکیت موضوع قرارداد به مشتری، حین العقد و با امضاء قرارداد توسط طرفین محقق خواهد شد و همزمان کاالی موضوع    ✔

    تاریخ تحویل موضوع قرارداد به مشتری طبق اعالم فروشند ه کاال و مطابق اطالعات ارایه شده در شرایط فروش ایشان می باشد.   ✔

  انواع وثایق مورد مطالبه شرکت در فرم های ثبت نام و شرایط قید شده است.   ✔
   

  

درصد مبلغ هر قسط، مطابق فرمول زیر به عنوان وجه التزام    6مشتری مکلف است در صورتی که مبلغ تسهیالت کمتر از پانصد میلیون ریال باشد، در صورت تاخیر در پرداخت هر قسط، خسارتی معادل      ✔

  مطالبات قابل وصول شرکت واسپاری می باشد. تاخیر در تادیه در وجه شرکت واسپاری ارزش آفرین گلرنگ پرداخت نماید، و این مبلغ جزء

  
   

  

  
  

  
       

  

رنگ رسیدگی میگردد. )لیزینگ صرفاً پاسخگوی در صورت اعتراض و شکایت مشتری، موضوع مطابق رویه اجرایی سنجش رضایت مشتریان و رسیدگی به شکایت آنان در شرکت واسپاری ارزش آفرین گل    ✔

کاالهای خریداری شده و تحویل و عودت و تعویض کاالها با فروشندگان خواهد بود. لیزینگ اما جهت   شکایات مشتریان از تسهیالت لیزینگ و شرایط قرارداد فروش اقساطی می باشد و پاسخگویی در خصوص

   مساعدت با مشتریان نظارت الزم بر ایشان را خواهد داشت و سعی بر مساعدت با مشتریان خواهد نمود(

تری می بایست ابتدا نسبت به تسویه معوقات و تعیین  ارایه هر گونه خدمات طبق درخواست مشتری پس از بررسی وضعیت مالی قرارداد و منوط به نداشتن بدهی معوقه می باشد و در غیر این صورت مش     ✔

   تکلیف با لیزینگ، اقدام نماید.

هر حیث و هر جهت    ساب کامل کلیه بدهی حال یا آینده، حق واگذاری هیچ حقی نسبت به عین و یا منافع مورد معامله به غیر و انجام هیچگونه معامله ناقله ازمشتری تا پایان مدت قرارداد و قبل از تسویه ح     ✔

  و تحت هر عنوان اعم از فروش، اجاره و یا وکالت را ندارد.

اضی و ارزیابی توانایی وی در بازپرداخت اقساط می باشد.  درج اطالعات مربوط به میزان درآمد، دارایی ها و بدهی های متقاضی و مدارک مثبته مربوط به آن ها، صرفاً جهت بررسی وضعیت اعتباری متق    ✔

  مرکزی جمهوری اسالمی ایران می باشد.لیزینگ مجاز به کنترل وضعیت اعتباری متقاضی و ضامن از سامانه اعتبارسنجی بانک 

     در صورت پذیرش تقاضای استفاده از تسهیالت، قرارداد بین متقاضی و شرکت واسپاری ارزش آفرین گلرنگ منعقد خواهد شد.  

 :  نام نام خانوادگی

 

  

ایط فوق موافقم   با شر
امضاء خریدار   

   
 

:  کد مل   

: خ تاری       

 


