شرایط اعطای تسهیالت شرکت واسپاری مهر کشاورزی پروژه مدیران خودرو

ماده  :1شرایط عمومی :
کلیه اشخاص حقیقی می توانند پس از اعتبارسنجی و احراز شرایط اعتباری و تکمیل فرم های مورد نیاز مندرج در این بخش  ،جهت استفاده از
تسهیالت اقدام نمایند.
به منظور اعتبارسنجی دقیق از متقاضیان ارائه مواردی از قبیل اطالعات (صفحه اول شناسنامه  +صفحه اول کارت ملی  +کدپستی  +تلفن ثابت
و تلفن همراه) توسط نمایندگی در بدو پذیرش الزامی است .
ماده  :2میزان تسهیالت :
تسهیالت اعطایی حداکثر  70درصد مبلغ خودرو در قالب قرارداد فروش اقساطی (در رهن واسپاری مهر کشاورزی) می باشد.
ماده  :3مدت تسهیالت :
مدت تسهیالت با توجه به درخواست متقاضی حداقل  12ماه و حداکثر  60ماه با تناوب حداکثر  3ماه می باشد .
ماده  :4نرخ سود تسهیالت :
نرخ سود تسهیالت بر اساس آخرین مصوبات بانک مرکزی تعیین می گردد که این میزان در سال جاری  %21مصوب بانکی می باشد.
ماده  :5شرایط متقاضی (حقیقی) :
 . 5-1متقاضی باید دارای شغل باشد و مدارک و مستندات شغلی معتبر ارائه نماید  ،مستندات درآمدی ارائه شده می بایست از پوشش کافی
نسبت به مبلغ اقساط برخوردار باشد.
 .5-2حداقل سن متقاضی /ضامن  18سال و حداکثر سن  65سال می باشد .
 . 5-3مشتری نباید در سیستم بانکی دارای بدهی معوق و یا چک برگشتی باشد  .در غیر این صورت حائز شرایط دریافت تسهیالت نمی باشد .
 . 5-4ارائه وکالت محضری فک پالک الزامی است (.متقاضیان می بایست فرمت خام ارائه شده وکالت نامه محضری فک پالک پیوست مدارک )
را در دفتر اسناد رسمی تهیه نموده و همراه مدارک ارائه نمایند.
ماده  :6چک اقساط تسهیالت  /تضامین :
 . 6-1چک های اخذ شده از مشتریان صرفاً می بایست طرح صیاد بوده و دریافت چک های سنتی و خارج از طرح صیاد مورد قبول نمی باشد.
 .6-2چک های داراری قلم خوردگی  ،عدم همخوانی تاریخ و مبلغ چک با بخشنامه صادره توسط شرکت مدیران خودرو  ،عدم همخوانی مبلغ
عددی و حروفی چک  ،ناخوانا بودن کد شعبه و یا شماره حساب و نام متقاضی  ،عدم همخوانی امضاء روی چک یا پشت با گواهی امضاء ارائه
شده و یا به صورت کلی مواردی که منجر به عدم وصول چک گردد قابل قبول نمی باشد .
 .6-3چک های صادره می بایست در وجه شرکت واسپاری مهر کشاورزی (سهامی خاص) صادر گردد.
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 .4-6چک های ص ادره می بایست به صورت خوانا و بدون خط خوردگی تکمیل و به امضاء شخص چک دهنده رسانیده شود  .امضاء درج شده
بر روی چک می بایست دقیقاً مطابق با گواهی امضاء محضری ارائه شده باشد .
 . 5-6چک های اقساط تسهیالت  /چک تضمین می بایست توسط یک نفر و از یک حساب ارائه گردد  .ارائه پرینت حساب حداقل 3ماهه
(پرینت حساب چک) الزامی است .
 .6-6در صورتی که متقاضی قادر به ارائه چک اقساط تسهیالت  /تضمین نباشد می تواند با معرفی ضامن و ارائه مدارک الزم (طبق چک لیست)
چک های اقساط  /تضمین را تامین نماید  .در این صورت متقاضی می بایست با ظهر نویسی ( پشت تمامی چک ها ) و درج عبارت " اینجانب
 .........................دارای کد ملی  ...................مبلغ این چک را تعهد و تضمین می نمایم " با دو امضاء تایید نماید .
 .7-6در صورت معرفی ضامن  ،ضامن می بایست با درج عبارت " اینجانب  .................دارای کد ملی  .................مبلغ این چک را تعهد
و تضمین می نمایم " ظهر چک تضمین  ،با دو امضاء تایید نماید .
.8-6ارایه چک اقساط توسط متقاضی از دو حساب مختلف و یا دو نفر به عنوان متقاضی و ضامن برای یک ثبت نام امکانپذیر میباشد.
 . 9-6برای قرارداد های فروش اقساطی رهنی ارائه یک فقره چک تضمین معادل  %120اصل  +سود تسهیالت الزامی است ( چک تضمین می
بایست در وجه شرکت واسپاری مهر کشاورزی بدون تاریخ و بدون شرح باشد) .از درج عنوان " بابت تضمین قرارداد " بر روی چک خودداری
گردد .
 .10-6گواهی امضاء محضری متقاضی و ضامن می بایست خطاب به واسپاری مهر کشاورزی تهیه گردد .
 .16-1قرارداد فروش اقساطی رهنی می بایست به صورت کامل و به صورت خوانا و بدون خط خوردگی تکمیل و به امضاء و اثر انگشت متقاضی
 /ضامن رسانیده شود  .امضاء درج شده بر روی کلیه اوراق قرارداد دقیقاً مطابق با گواهی امضاء محضری ارائه شده باشد.
ماده  :7سایر موارد :
 .7-1کلیه مدارک ارائه شده می بایست در برگه  A4تهیه و توسط دفاتر اسناد رسمی و یا نمایندگی های مدیران خودرو کپی برابر اصل گردد .
 .7-2مدارک مطابق با چک لیست ارائه شده ( چک لیست فروش اقساطی) به صورت کامل و خوانا تهیه گردد.
 .7-3مدارک ناقص و مخدوش تحت هیچ شرایطی پذیرش نمی گردد.
 .7-4مسئولیت عدم تکمیل م دارک در موعد مقرر بعهده متقاضی بوده و واسپاری صرفاً پاسخگوی پرونده های تکمیل شده و پذیرفته می باشد.
. 7-5در هر صورت و در هر مرحله از پذیرش پرونده  ،برابر تفاهم نامه فی ما بین بنا به دالیل اعتباری  ،مدارکی و غیره ،واسپاری مهر کشاورزی
در رد یا قبول پرونده اعتباری متقاضیان مخیر است.

واسپاری مهر کشاورزی
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