
   

 متقاضی گرامی  

ارایه   ضمیمه و ارایه نمایید، در غیر اینصورت پذیرش تقاضا میسر نخواهد بود.لطفاً پرسشنامه را با خط خوانا تكمیل نموده و مدارك مورد نیاز را  با سالم و تشكر از انتخاب شما،

واسپاری ارزش  بینی شده است. تكمیل و ارایه پرسشنامه هیچگونه تعهدی متوجه شركت    تسهیالت منوط به واجد شرایط بودن متقاضی و امضای قرارداد پس از طی مراحل پیش 

   گیرد و در مرحله پذیرش اخذ هرگونه وجهی از متقاضی جهت تشكیل پرونده غیرموجه است.م به رایگان در اختیار متقاضی قرار مینا  های ثبتفرم  كند.نمی آفرین گلرنگ 

   مشخصات متقاضی (الف

 نام و نام خانوادگی:   -1   نام پدر: -2  13تاریخ تولد:     /    /       -3

 شماره شناسنامه:   -4 محل صدور:   -5 شماره كد ملی:   -6

   متاهل     وضعیت تاهل: مجرد   -7 میزان و رشته تحصیلی:   -8 كد شناسایی بیمه:   -9

 میزان سابقه كار:   -10 ریال                           درآمد خالص ماهانه:        -11 شغل فعلی:   -12

 نشانی محل سكونت:   -13 كد پستی:   -14

 تلفن محل سكونت:   -15 منطقه شهرداری منطقه سكونت:   -16 شماره تلفن همراه:   -17

 سایر:      سازمانی      استیجاری     وضعیت محل سكونت: شخصی  -18   ریال                                          ( :در صورت شاغل بودن) ذكر مبلغ درآمد ماهانه همسر  -19

 نشانی محل كار:   -20 تلفن محل كار:   -21

   تسهيالت مورد تقاضا (ب

   )ریال(              میزان تسهیالت مورد تقاضا:                                        )ماهه( مدت زمان بازپرداخت:                             )ماهه(فواصل پرداخت اقساط:                     
  

  شوم در صورتیكه بعداًنمایم و بدینوسیله متعهد میا تایید میاینجانب                                              ضمن آگاهی از كلیه شرایط و نحوه اعطای تسهیالت، صحت مندرجات این پرسشنامه ر

و یا اشخاص ثالث را جبران نمایم. و اطالع دارم ممكن   )سهامی خاص(  شركت واسپاری ارزش آفرین گلرنگخالف اطالعات درج شده در این پرسشنامه اثبات گردد، هرگونه خسارات وارده به  

 منظور به شركت واسپاری ارزش آفرین گلرنگ اجازه میدهم تا:  است از آن در جهت تعیین اهلیت اعتباری و اعتبارسنجی استفاده شود. به همین 

   پیام های اطالع رسانی را در خصوص تسهیالت درخواستی از بدو انعقاد قرارداد تا تسویه حساب نهایی ارسال نماید. -

   د.ینخواست و دریافت نموده و از آن در جهت اعتبارسنجی اینجانب استفاده نمااطالعات اینجانب را كه قبالً توسط سامانه اعتبارسنجی گرداوری شده به صورت مستمر از سامانه مذكور در -

ارسال نماید تا از این طریق زمینه الزم جهت اعطای تسهیالت را فراهم نموده و از كامل بودن اطالعات اطمینان حاصل نماید    سنجی اطالعات اینجانب را به صورت مستمر به شركت اعتباری   -

  طای تسهیالت را حفظ نمایند.و جامعیت سیستم اع

البه خسارت و ضرر و زیان ناشی از استفاده و همچنین اجازه توزیع و پردازش اطالعات خود را به تمام اعضای سامانه اعتبارسنجی داده و حق هرگونه اعتراض، دادخواهی، اعالم دعوی و مط -

   .نمایماز سوی بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران را از خود سلب می كنندگان مجازپردازش اطالعات سامانه اعتبارسنجی شركت به استفاده 

  امضا و اثر انگشت متقاضی     

 تاریخ و امضا:  

  

ذیل قرارداد و کلیه چکهای تحویلی، بر عهده فروشنده بوده و فروشنده با امضاء و مهر ذیل این پرسشنامه   (خریدار)مسئولیت احراز هویت و تصدیق امضای متقاضی  

  ضمن تایید هویت خریدار و تصدیق امضای وی، کلیه مسئولیتها و خسارات احتمالی ناشی از اثبات خالف این موضوع را تعهد و تقبل می نماید.

    .اطالعات مندرج در فرم با  اصل مدارك ارایه شده مطابقت دارد 

  
   : مهر و تاریخ و امضاء فروشنده      نام و نام خانوادگی دریافت کننده مدارك فروشنده:                                                                               

 
 

 

   كد مدرك:  

 شماره مشتری: 

 تعداد ضمایم: 
 شماره سریال چاپی:  

ویژه اشخاص حقيقی   اعتباري پرسشنامه درخواست تسهيالت
   (كاال مختص   خرد تسهیالت)

 



و مفاد شفافیت پیش قراردادیشرایط تسهیالت شرکت واسپاری ارزش آفرین گلرنگ   

 

 مشتریان گرامی 

  1395/ 10/ 14دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ)واسپاری( مصوب    36در راستای ماده    با سالم و تشکر از انتخاب شما، به اطالع می رساند مطالب ذکر شده در این فرم

  ارزش آفرین گلرنگ واسپاری    شرکتنکات مهم قرارداد و ضوابط اجرایی نحوه ارایه خدمات اعتباری    ران گرامی از شرایط ثبت نام،جهت آگاهی و اطالع هرچه بیشتر شما سرو  شورای پول و اعتبار،

واسپاری ارزش ن زمان و بهترین نحو یاری نموده و موافقت خود را با شرایط تسهیالت  . بدین منظور تقاضا داریم تا با مطالعه دقیق مفاد این فرم، ما را در ارایه خدمات در کمتریبه اطالع می رسد

 اعالم نمایید. آفرین گلرنگ

 ریال می باشد.  ................................ می مبلغمبلغ تسهیالت اعطایی به آن مشتری گرا ✓

 درصد می باشد.    ..........اعطایی  تسهیالت نرخ سود ✓

 ریال می باشد.   ................................مورد معامله مبلغ  قیمت فروش نقدی ✓

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

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

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

از طرف مشتری راساً در   فروشندهو مطابق اطالعات ارایه شده در بخشنامه های فروش شرکت لیزینگ یا   طبق توافق فروشنده و خریدارمبلغ ................................. ریال به عنوان پیش دریافت می باشد که   ✓

 ت. پرداخت شده اس فروشنده )یا پلتفرم والتا به نیابت از فروشنده(وجه 

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

ی به روش واقعی مانده از اصل تسهیالت و ارزش افزوده متعلقه به سود تسهیالت ، سود تسهیالت اعطایی مطابق با فرمول محاسباترد معامله مجموع مبالغ قیمت نقدیمو  کاالیقیمت فروش اقساطی   ✓

 اعطایی می باشد. 

 موضوع قرارداد به مشتری تحویل می شود  یزمان و نحوه انتقال مالکیت موضوع قرارداد به مشتری، حین العقد و با امضاء قرارداد توسط طرفین محقق خواهد شد و همزمان کاال ✓

 فروش ایشان می باشد.  شرایطو مطابق اطالعات ارایه شده در  کاال د به مشتری طبق اعالم فروشندهتاریخ تحویل موضوع قراردا  ✓

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

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

 وصول شرکت لیزینگ می باشد پرداخت نماید، و این مبلغ جزء مطالبات قابل  واسپاری ارزش آفرین گلرنگتاخیر در تادیه در وجه شرکت 

ام تاختر تادیه دین  × مانده بدیه تادیه نشده تعداد روز                                                         ز
   ×  نرخ وجه الت 

 ×  تعداد روزها واقعی سال 100                                                                                  

)لیزینگ صرفاً پاسخگوی   گردد.رسیدگی می   واسپاری ارزش آفرین گلرنگدر صورت اعتراض و شکایت مشتری، موضوع مطابق رویه اجرایی سنجش رضایت مشتریان و رسیدگی به شکایت آنان در شرکت   ✓

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

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

نسبت به تسویه معوقات و تعیین   بایست ابتدا  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 مشتری میارایه   ✓

 تکلیف با لیزینگ، اقدام نماید. 

ه به غیر و انجام هیچگونه معامله ناقله از هر حیث و هر  ری تا پایان مدت قرارداد و قبل از تسویه حساب کامل کلیه بدهی حال یا آینده، حق واگذاری هیچ حقی نسبت به عین و یا منافع مورد معامل مشت ✓

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

یی وی در بازپرداخت اقساط می باشد.  ه میزان درآمد، دارایی ها و بدهی های متقاضی و مدارک مثبته مربوط به آن ها، صرفاً جهت بررسی وضعیت اعتباری متقاضی و ارزیابی توانادرج اطالعات مربوط ب ✓

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

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

شرایط فوق موافقم با   

 امضاء خریدار 



  
         كد مدرك:

   شماره: 
   تاريخ: 

   قرارداد تسهیالت فروش اقساطي   1از   1صفحه : 

 
  بسمه تعالي 

   طرفین قرارداد   -1ماده   

قانون مذكور و مستندامستنداً به ماده    190ه  قانون مدني و با احراز شرايط مندرج در ماد  10اين قرارداد با توجه به اعطاي تسهيالت مالي توسط شركت واسپاري ارزش آفرين گلرنگ(سهامي خاص)به خريدار ذيل و در راستاي اجراي ماده  

واسپاري و ساير آيين نامه ها،    مجلس شوراي اسالمي و ضوابط و آيين نامه هاي اجرايي قانون يادشده و ايضاً دستورالعمل اجرايي تاسيس، نحوه فعاليت و نظارت بر شركتهاي  08/06/1362قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب    11

بين امضاكنندگان زير منعقد گرديد و كليه مندرجات آن توسط طرفين مورد پذيرش قرار    ،حاصله از اساسنامه شركت واسپاري    دستورالعمل ها و بخشنامه هاي ابالغي از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و با توجه به اختيارات

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

  1خيابان وليعصر،بعد از پارك ساعي، خيابان ساعي يكم، پالك    -به نشاني تهران  14005881961و كد اقتصادي    14005881961  شماره شناسه ملي  492705لرنگ(سهامي خاص) به شماره ثبت  شركت واسپاري ارزش آفرين گ  الف(

 ناميده ميشود    واسپاری"با نمايندگي صاحبان امضاي مجاز كه از اين پس در اين قرارداد    9طبقه  

به                            ليو شماره كدم                                    صادره از                                 به شماره شناسنامه                                   تاريخ تولد                                       فرزند                                                        نم/آقاي/   خا  ب(  

شماره     /                                 و شماره تلفن همراه                                     و شماره تلفن ثابت                              با كدپستي                                                                                                                  نشاني

    اقتصادي                             

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

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

 قانون تجارت الكترونيك، كليه مكاتبات در فضاي مجازي معتبر است.    12  و  6بر اساس مواد    :1تبصره

   مورد معامله   -2ماده

ار تعيين گرديده است و با امضاء اين قرارداد اقرار به تحويل مورد معامله به  عبارتست از فروش اقساطي كاال بشرح صورتحساب فروش كاال كه به رويت خريدار رسيده و نوع و مشخصات و كارخانه توليد كننده آن توسط خريد  "مورد معامله"

   مود .طور صحيح و سالم و با كيفيتي كه مورد تقاضاي وي بوده است، ن

   قیمت مورد معامله  - 3ماده 

ريال به عنوان        (                            به عدد)   ميباشدكه مبلغ    (ريال                                            (به عدد)ريال                                                                                     حروف)  بهمورد معامله مبلغ  نقدي    كل قيمت 
  ريال مي باشد(                          (به عدد)    ريال                                                                         به حروف)   سود تسهيالت مبلغ  پيش پرداخت توسط خريدار به تامين كننده كاال پرداخت و رسيد آن تحويل واسپاري گرديد و  

ريال مي باشد كه دين مسلم خريدار محسوب و بر ذمه وي بوده و  (                                    به عدد)ريال      (                                                                                              به حروف)مبلغ  با منظور نمودن اصل و سود  الباقي  كه  

مبلغ  اه تا پايان قرارداد مي باشد (  م           به تعداد            قسط و هر يك به فاصله                  ريال با شروع سررسيد از تاريخ  (                                         به عدد)بايستي اقساط در سررسيدهاي ذيل تاديه شود. اقساط هر يك به مبلغ  
استفاده نموده است تعهد نمود از اين تسهيالت صرفاً به منظور فوق    1ريال مي باشد). و خريدار با اقرار به اينكه تسهيالت واسپاري را به منظور خريد تجهيزات مندرج در ماده                                                   تسهيالت مورد معامله  

   و مطالبات ناشي از قرارداد و متعلقات آن ديني بر ذمه وي باقي باشد همه را به صورت يكجا به واسپاري بپردازد .استفاده نمايد. ضمناضمناً خريدار موظف است در سررسيد آخرين قسط چنانچه از بدهي و يا ساير هزينه ها  

(سود به    خير ناشي از عدم ايفاي تعهدات و پرداخت اقساط، مبلغه ازاي هر روز تاچنانچه خريدار به هردليلي از ايفاي تعهدات موضوع اين قرارداد و يا پرداخت هر يك از اقساط به واسپاري خودداري نمايد، وي مكلف است ب  :2تبصره 

    ريال به واسپاري پرداخت نمايد. بديهي است مطالبه خسارت فوق نافي حقوق واسپاري در استيفاي ساير مطالبات وي نمي باشد.                      اضافه شش درصد)  

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

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

بنا به تشخيص واسپاري، به واسپاري اختيار و اجازه غير قابل عدول تفويض نمود تا كليه مانده بدهي وي را تبديل به دين حال نموده    در پرداخت هر يك از اقساط بيش از يك ماه از سررسيد و يا تخلف خريدار از هر يك از شروط قرارداد

داند نسبت به استيفاء و وصول تمامي مطالبات خود از خريدار اقدام نمايد. حال شدن  حق الوكاله، هزينه هاي دادرسي و اجرائي، دفعتادفعتاً واحده و از هر طريق قانوني كه صالح ب، و به همراه خسارات ،خسارت تاخير در ايفاي تعهدات

فوق نيز مانع از اختيار حال    و يا تأمين و وصول مطالبات خود از محل تضامين و يا ساير اموال متعلق به خريدار يا ضامن/ضامنين نخواهد بود واخذ مبالغ  6موضوع تبصره يك ماده   ديون نافي دريافت خسارت تاخير در ايفاي تعهدات

   نمودن ديون نخواهد شد .

دات ناشي از اين قرارداد با واسپاري ميباشد و تفسير و تعبير واسپاري براي  دفاتر و صورتحساب هاي واسپاري در هر مورد براي طرفين معتبر و غير قابل اعتراض بوده و تشخيص تخلف از هر يك از شرايط و مقررات و تعه -5ماده 
    طه ذيصالح كافي است.خريدار الزام آور است و از نظر صدور اجرائيه و اقدامات بعدي، صورتحساب و اعالم واسپاري در هر مورد قاطع و براي دواير و مراجع مربو

   شرايط و تعهدات -6ماده 

   معامله به اشخاص ثالث و اموال ديگران است .از زمان عقد قرارداد حاضر خريدار مسئول جبران هر نوع خسارت وارده ناشي از مورد    -1-6

   رابطه با مورد معامله و چه در رابطه با جان و مال مردم دقيقا رعايت نمايد .  خريدار متعهد است كليه مقررات و قوانين مربوط به استفاده از مورد معامله را از جمله مقررات ايمني وساير قوانين مدني و جزائي چه در  -2-6

ا در صورت موافقت و حسب شرايط و ضوابط مورد عمل واسًپاري در زمان پذيرش تقاضا  صورتي كه خريدار مايل باشد نسبت به تسويه ديون خود قبل از موعد مقرر اقدام نمايد، مي تواند تقاضاي خود را كتباً به واسپاري داده تدر    -3-6

  اقدام گردد .  

واردكننده) برابر ضوابط    –ننده كاال (توليدكننده  اوصاف مورد معامله و قيمت آن اطالع كامل و كافي دارد و به هيچ عنوان موضوع مبهم و مجهولي در اين مورد براي وي وجود ندارد و عرضه ك  خريدار تعهد مينمايد كه از كم و كيف و  -4-6

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

ر نزد خود برداشت شود ابتدا كل هزينه هاي متعلقه اعم از دادرسي و اجرايي و حق  واسپاري حق دارد از هرگونه وجوهي كه پس از سررسيد يا معوق شدن مطالبات قرارداد به وي پرداخت و يا از حسابها و اموال و اسناد خريدا  -5-6

 سارت تاخير در ايفاي تعهدات را محاسبه و كسر نمايد .  الوكاله، سپس با تسهيم بالنسبه بين اصل تسهيالت، سود و خ

 حل اختالف   - 8ماده 

يق مذاكره بين امضاكنندگان حل و  راجع به اين قرارداد و ناشي از اين قرارداد، موضوع ابتدا از طردر صورت حدوث هرگونه اختالف در انعقاد، صحت و بطالن، نفوذ، تفسير مواد، اجراي مفاد و نقض اين قرارداد و به طور كلي هرگونه اختالف  

ضي الطرفين براي امضاكنندگان قطعي و الزم االجراء مي باشد و شرايط شكلي داوري  فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول توافق، موضوع اختالف به داور مرضي الطرفين، مدير حقوقي مجموعه گلرنگ ارجاع مي گردد و رأي داور مر

    توسط داور تعيين مي گردد.

 معتبر محقق خواهد شد .    داور رأي داوري را به آدرس قراردادي طرفين قرارداد از طريق پست سفارشي ارسال كرده  و به اين طريق ابالغ رأي داوري به نحو قانوني و  :4تبصره 

 نحالل قرارداد اصلي معتبر و الزم االجراء مي باشد  شرط داوري، موافقنامههاي مستقل از قرارداد اصلي است و حتي در صورت بطالن، فسخ، انفساخ و ديگر اسباب ا  :5تبصره 

    پاري ،وثايق كافي مورد نظر واسپاري را به واسپاري ارائه نمايد.خريدار ضمن سلب و ساقط نمودن كليه خيارات خصوصاخصوصاً خيار غبن ولو فاحش و خيار عيب از خود، تعهد نمود براي تضمين ديون خود به واس -  7ماده 
 

رانتي مورد معامله راساً به عهده خريدار است و واسپاري در اين موارد هيچگونه  مسئوليت تحويل و پرداخت كليه هزينه هاي مربوط به تحويل محصول به خريدار و ارائه مدارك و اخذ خدمات قبل و پس از فروش، گارانتي و وا  – 8ماده 

     مسئوليتي ندارد.

   تبصره در دو نسخه با اعتبار واحد در تاريخ                        تنظيم و به امضاء طرفين رسيده است.  5ماده و    9اين قرارداد در   -  9ماده 

   واسپاری     خريدار                    

   (سهامي خاص ) شرکت واسپاری ارزش آفرين گلرنگ    نام و نام خانوادگي   

   امضاء     امضاء   
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به شرکت ................................................. خواهشمند  فروش اقساطیقرارداد در قالب عقد داد تأمین کاال باتوجه به انعقاد قرار

ه ایشان تحویل منظور شده در فاکتور به شماره ....................................... به تاریخ .......................................... را بکاالی است 

 نمایید.

 آفرین گلرنگشرکت واسپاری ارزش 
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در ذیل بیان شده است صحیح و سالم و بدون  ی کهمورد درخواست به شرح کاالهاینماید که گواهی می بدینوسیله تایید و

 ............................................. تحویل گردید.و نقص در تاریخ ................................................ به اینجانب عیب 

مزبور را بررسی نموده و ضمن تایید آنها، قیمت اعالم شده توسط فروشنده را مناسب کاالهای نمایم که کیفیت ضمناً اقرار می

یت آنها فاقد هرگونه و کیفکاالها دانسته و شرکت واسپاری ارزش آفرین گلرنگ را در رابطه با خدمات پس از فروش 

 دانم.مسئولیتی می

 مشخصات فنی تعداد شرح کاال ردیف
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