
 

 

` 
  شرکت واسپاری ملت

 )سهامی خاص(         

www.mellatleasing.com 

 (های لیزینگدستورالعمل اجرائی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت 36ماده ) شرایط تسهیالت اعطایی
 

تاضدس   ریال هی                                                      تاضس ٍ هثلغ تسْیالت ریال هی                                                     هثلغ اصل ٍ فزع تسْیالت         

 کِ زر قزارزاز ًیش آهسُ است.

 تاضس. هی                    ًزخ سَز تسْیالت اػغائی )هصَب ضَرای پَل ٍ اػتثار( تِ هیشاى         

 .تاضس ریال هی                                                     قیوت ًقسی فزٍش          

 تاضس ٍ زر قزارزاز ًیش قیس ضسُ است. ریال هی                                                     زریافت هثلغ هیشاى پیص         

پززاذت کسز ضسُ ٍ الثاقی ٍجدِ تدِ هتقا دی     اًجام ضسُ اس پیص ّای ریال تاتت ّشیٌِ ..................................................زر صَرت اًصزاف قثل اس تحَیل کاال هثلغ          

 .گیزز قزارزاز اقساهات السم اًجام هی تز عثقکِ هتقا ی اس تحَیل کاال اهتٌاع ًوایس  گززز ٍ زر صَرتی ػَزت هی

 تاضس. هثٌای هحاسثِ اقساط هی PMTتاتغ          

 یل آهسُ است.صاالجارُ زر قزارزاز تِ تف ًحَُ هحاسثِ هال         

زر قثال افشایص سهاى اًتظار ٍ تدأذیز زر   ٍاسپاری هلتتاضس ٍ ضزکت  هی )تأهیي کٌٌسُ( اهکاًات ضزکت ساسًسُ تز اساس / اهَال هَرز زرذَاست کاالتارید تحَیل          

 ّیچگًَِ ذسارتی تِ هتقا ی پززاذت ًرَاّس کزز.کاال / اهَال هَرز زرذَاست تحَیل 

 یل قیس ضسُ است.صسهاى ٍ ًحَُ اًتقال هالکیت اهَال تِ هطتزی زر قزارزاز تِ تف         

زز ٍ ّوچٌیي زر ٍاگدذاری اجدارُ تدِ    گز گززز ٍ یک فقزُ چک تضویي تِ هثلغ کل اقساط تؼٌَاى ٍثیقِ اذذ هی ارائِ تسْیالت تا سقف هؼیي تا اذذ  اهي اػغا هی         
 هاًس. صازر ضسُ ٍ سٌس تا پایاى اقساط ًشز ضزکت تاقی هی هطتزیًام  ٍ پالک ذَزرٍ تِ تِ ًام ضزکت ٍاسپاری هلت ضزط تولیک ًیش سٌس

 ضَز. الثیغ اًجام هی صزفاً تا اذذ ٍثیقِ هلکی سْلارائِ تسْیالت تاالتز اس سقف هؼیي          

 است. ًحَُ هحاسثِ ذسارت ًاضی اس ػسم ایفای تؼْس زیي زر قزارزاز ضزح زازُ ضسُ         

 www.mellatleasing.comتواس تگیزز ٍ یا تِ ًطاًی ٍب سایت ضدزکت   02104270000تَاًس تا ضوارُ تلفي  زر صَرت ضکایت ٍ اػتزاض، هتقا ی هی         

 ؼِ ًوایس ٍ یا ایٌکِ ضکایت ذَز را اس عزیق فکس تِ ضزکت هٌؼکس ًوایس.جهزا

 

زارم زر ذصَظ کلیِ هَارز تاال تَ دیحات کدافی ٍ ٍافدی تدِ      تا اعالع ٍ قثَل کلیِ ضزایظ اػغایی تسْیالت اػالم هی                                                 ایٌجاًة

را اس ذدَز   ٍ ایٌجاًة کلیِ هفاز تاال را قثَل زاضتِ ٍ حق ّز گًَِ زازذَاّی، اػالم زػَی ٍ هغالثِ ذسارت ٍ صسهِ ًاضی اس ػسم اعالع اس هَارز فدَ   ایٌجاًة ارائِ ضسُ

 ًواین. سلة هی

 

  

 تکویل تارید 13 /         /      

 F-SD-41 ضٌاسِ فزم 
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 :متقاضیامضاء  :مهر و امضاء شرکت واسپاری ملت
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http://www.mellatleasing.com/

