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 ی غیرخودرویي(کاال)تسهیالت خرد به فروش اقساطي الت یتسهقرارداد 
 

 : شماره

 تاريخ:
  

 

 خريدار           

 نام و نام خانوادگي

 مضاءا

 ليزينگ

 (عام)سهامي  شركت ليزينگ پارسيان

 مضاءا

 1از  1صفحه: 

 بسمه تعالي

 طرفین قرارداد -1ماده 

قانون عمليات بانكي  11قانون مذكور و مستنداً به ماده  191قانون مدني و با احراز شرايط مندرج در ماده  11در راستاي اجراي ماده  با توجه به اعطاي تسهيالت مالي توسط شركت ليزينگ پارسيان به خريدار ذيل و اين قرارداد

ها و ها، دستورالعملنامههاي ليزينگ و ساير آييناليت و نظارت بر شركتنحوه فع هاي اجرايي قانون يادشده و ايضاً دستورالعمل اجرايي تاسيس،نامهمجلس شوراي اسالمي و ضوابط و آيين 8/6/1661بدون ربا )بهره( مصوب 

ش قرار رزير منعقد گرديد و كليه مندرجات آن توسط طرفين مورد پذي هاي ابالغي از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و با توجه به اختيارات حاصله از اساسنامه شركت ليزينگ پارسيان، بين امضاكنندگانبخشنامه

 گرفته و نسبت به آن هيچگونه اختالفي ندارند و هرگونه ايراد و اعتراضي را نسبت به مفاد آن از خود سلب و ساقط نمودند: 

، با نمايندگي 46لوار كشاورز، نبش خيابان شوريده، پالك خيابان ب -به نشاني تهران 111111163984و كد اقتصادي  11111166961 شماره شناسه ملي 131961شركت ليزينگ پارسيان )سهامي عام( به شماره ثبت  الف(

 شود وناميده مي "ليزينگ"صاحبان امضاي مجاز كه از اين پس در اين قرارداد 

اعالم نمايد، در غير اينصورت كليه مراسالت روز با ارائه مستندات اقامتگاه جديد به ليزينگ  3خريدار متعهد است در صورت تغيير محل اقامتگاه خود مراتب را ظرف مدت  .شودناميده مي "خريدار"كه از اين پس در اين قرارداد 

  و مكاتبات به آدرس موجود در صدر اين قرارداد ارسال و ابالغ شده تلقي مي گردد.

 مورد معامله  -2ماده

ر به تحويل با امضاء اين قرارداد اقرا د كننده آن توسط خريدار تعيين گرديده است وفروش اقساطي كاال بشرح صورتحساب فروش كاال كه به رويت خريدار رسيده و نوع و مشخصات و كارخانه تولي عبارتست از "مورد معامله"

  مورد معامله به طور صحيح و سالم و با كيفيتي كه مورد تقاضاي وي بوده است، نمود.

 به گواهي تحويل كاال به صورت صحيح و سالم به ايشان تحويل گرديد.و مستنداً به عنوان فروشنده، تامين                       بنا به درخواست خريدار از شركت                            توليد،كاالي مورد معامله، از نظر مدل و سال : 1تبصره 

 قیمت مورد معامله -3ماده 

ريال                                     )به عدد(        ريال                                                                                                                                                )به حروف(        كل قيمت مورد معامله مبلغ 

به عنوان  ريال                                           )به عدد(         ريال                                                                                                                                         )به حروف(        مبلغ  كهباشدمي

 يالر                                                                                                                                                         )به حروف(        كننده كاال پرداخت و رسيد آن تحويل ليزينگ گرديد و الباقي مبلغ تامينپرداخت توسط خريدار به پيش

يال ر                     )به عدد(                       ذيل تاديه شود. اقساط هر يك به مبلغ دين مسلم خريدار محسوب و بر ذمه وي بوده و بايستي به اقساط در سررسيدهاي كه مي باشد  ريال                        )به عدد(                   

استفاده  1باشد و خريدار با اقرار به اينكه تسهيالت ليزينگ را به منظور خريد تجهيزات مندرج در ماده ماه تا پايان قرارداد مي          قسط و هر يك به فاصله           به تعداد                          وع سررسيد از تاريخبا شر

ها و مطالبات ناشي از قرارداد و متعلقات آن ديني بر ذمه وي باقي منظور فوق استفاده نمايد. ضمناً خريدار موظف است در سررسيد آخرين قسط چنانچه از بدهي و يا ساير هزينه نموده است تعهد نمود از اين تسهيالت صرفاً به

 باشد همه را به صورت يكجا به ليزينگ بپردازد.

م ايفاي تعهدات و پرداخت وضوع اين قرارداد اعم از عدم پرداخت هر يك از اقساط و ...، به ليزينگ خودداري نمايد، وي مكلف است به ازاي هر روز تاخير ناشي از عدبه هردليلي از ايفاي تعهدات م چنانچه خريدار :2تبصره 

 باشد. ضمناً روش محاسبه به شرح ذيل مي باشد.ي حقوق ليزينگ در استيفاي ساير مطالبات وي نميريال به ليزينگ پرداخت نمايد. بديهي است مطالبه خسارت فوق ناف                                    اقساط، مبلغ 
 

 باشد.تسهيالت قرارداد حاضر استفاده نموده باشد متعهد به پرداخت خسارتي بر مبناي تبصره يك از تاريخ دريافت تسهيالت ميدر مواردي كه خريدار با ارائه اطالعات نادرست و يا غير قانوني در تشكيل پرونده خود، از  :3تبصره 

ه نيازي به اخطار ليزينگ باشد، به ليزينگ پرداخت نمايد و در صورت و قبول شروط آن بموجب اين قرارداد و ضمن عقد خارج الزم به اقرار تعهد نمود اقساط مقرر را بدون آنك 6خريدار با اقرار به بدهي مرقوم در ماده  -4ماده 

تبديل به وي را  يتخلف خريدار از هر يك از شروط قرارداد بنا به تشخيص ليزينگ، به ليزينگ اختيار و اجازه غير قابل عدول تفويض نمود تا كليه مانده بدهتأخير در پرداخت هر يك از اقساط بيش از يك ماه از سررسيد و يا 

هاي دادرسي و اجرائي، دفعتاً واحده و از هر طريق قانوني كه صالح بداند نسبت به استيفاء و وصول تمامي مطالبات خود از خريدار اقدام الوكاله، هزينهحق ،خسارت تاخير در ايفاي تعهداتدين حال نموده و به همراه خسارات، 

و يا تأمين و وصول مطالبات خود از محل تضامين و يا ساير اموال متعلق به خريدار يا ضامن/ضامنين نخواهد بود واخذ مبالغ فوق نيز  6ماده  دو موضوع تبصره ر در ايفاي تعهداتخسارت تاخينمايد. حال شدن ديون نافي دريافت 

 مانع از اختيار حال نمودن ديون نخواهد شد.

ير ليزينگ براي باشد و تفسير و تعبطرفين معتبر و غير قابل اعتراض بوده و تشخيص تخلف از هر يك از شرايط و مقررات و تعهدات ناشي از اين قرارداد با ليزينگ ميدفاتر و صورتحسابهاي ليزينگ در هر مورد براي  -5ماده 

 دواير و مراجع مربوطه ذيصالح كافي است.خريدار الزام آور است و از نظر صدور اجرائيه و اقدامات بعدي، صورتحساب و اعالم ليزينگ در هر مورد قاطع و براي 

 .صادر و به ليزينگ تحويل نمود بابت تضمين اقساط ثمن معامله، چك تضمين به شرح ذيل را در وجه شركت ليزينگ پارسيان خريدار -6ماده 

 نام صادركننده چك چكشماره  مبلغ چك )ريال( تاريخ چك شماره حساب بانك عامل

      

 ط و تعهداتیشرا-7ماده 

جبران  سئولم از زمان عقد قرارداد حاضر خريدار ،تكميل نموده، استفاده كند شركت ليزينگ پارسيانخريدار متعهد است از مورد معامله منحصراً براي استفاده شغلي و شخصي خود كه صراحتاً در فرمهاي تقاضاي تسهيالت  -1-3

 هر نوع خسارت وارده ناشي از مورد معامله به اشخاص ثالث و اموال ديگران است.

 جزائي چه در رابطه با مورد معامله و چه در رابطه با جان و مال مردم دقيقاً رعايت نمايد. خريدار متعهد است كليه مقررات و قوانين مربوط به استفاده از مورد معامله را ازجمله مقررات ايمني وساير قوانين مدني و -1-3

 قدام گردد. ليزينگ در زمان پذيرش تقاضا اتا در صورت موافقت و حسب ضوابط مورد عمل  در صورتي كه خريدار مايل باشد نسبت به تسويه ديون خود قبل از موعد مقرر اقدام نمايد، مي تواند تقاضاي خود را كتباً به ليزينگ داده -6-3

ننده( وارد ك –كننده كاال )توليد كننده وي وجود ندارد و عرضه نمايد كه از كم و كيف و اوصاف مورد معامله و قيمت آن اطالع كامل و كافي دارد و به هيچ عنوان موضوع مبهم و مجهولي در اين مورد برايخريدار تعهد مي -1-3

 در نتيجه ليزينگ هيچ گونه تعهد و مسئوليتي در اين مورد نداشته و ندارد.برابر ضوابط حاكم متعهد و ملتزم به كيفيت كاالي واگذار نموده خود بوده، 

هاي متعلقه اعم از دادرسي و اجرايي و ها و اموال و اسناد خريدار نزد خود برداشت شود ابتدا كل هزينهليزينگ حق دارد از هرگونه وجوهي كه پس از سررسيد يا معوق شدن مطالبات قرارداد به وي پرداخت و يا از حساب -4-3

 كسر نمايد. را محاسبه و اصل تسهيالت، سود و خسارت تاخير در ايفاي تعهداتالوكاله، سپس با تسهيم بالنسبه بين حق

  يد.ه نمااً خيار غبن ولو فاحش و خيار عيب از خود، تعهد نمود براي تضمين ديون خود به ليزينگ، وثايق كافي مورد نظر ليزينگ را به ليزينگ ارائخريدار ضمن سلب و ساقط نمودن كليه خيارات خصوص - 8ماده 

به عهده خريدار است و ليزينگ در اين موارد  گارانتي و وارانتي مورد معامله راساً مسئوليت تحويل و پرداخت كليه هزينه هاي مربوط به تحويل محصول به خريدار و ارائه مدارك و اخذ خدمات قبل و پس از فروش، – 9ماده 

  هيچگونه مسئوليتي ندارد.

       تنظيم و به امضاء طرفين رسيده است.                       تبصره در دو نسخه با اعتبار واحد در تاريخ  6ماده و  11اين قرارداد در  - 11ماده 

 تاريخ تولد/ تاسيس   فرزند/ نوع شركت خانم/آقاي/ شركت                                          ب(

 و شماره كدملي/ شناسه ملي صادره از/ محل ثبت  به شماره شناسنامه/ ثبت

 با كدپستي                                             به نشاني                                                                                                                     

 و شماره دورنگار و شماره تلفن همراه/شماره اقتصادي                                          و شماره تلفن ثابت             

  اي سررسيد شدهاقساط عبارت است از مانده  بدهيمانده باشد و خ سود ابالغي بانك مركزي ميدرصد بعالوه نر 6نرخ وجه التزام تاخير تاديه دين، معادل

 اي كه به دين حال تبديل شده است.نشدهرسيدليزينگ اقدام ننموده است و اقساط سر كه خريدار نسبت به پرداخت آن به

 بدهيمانده × نرخ وجه التزام تاخير تاديه دين × تعداد روز 

 تعداد روزهاي واقعي سال×  111


