
 

 محصوالت شركت زامياد            فوري اعتبارياعالم شرايط فروش  موضوع :

 

 باسالم
 

 ريق شركت اري محصوالت شركت زامياد از طرساند، فروش فوري اعتبايپاميهاي مجاز گروه خودروسازي ساحتراماً، بدينوسيله به اطالع مشتريان محترم و نمايندگي              

 گردد: ليزينگ رايان سايپا مطابق جدول ذيل اعالم مي

   
 باشد.( تا قبل از فاكتور خودروها، بعهده مشتريان محترم مي000هاي دولتي و قانوني ) شماره گذاري،بيمه،ماليات، عوارض و در صورت هرگونه افزايش در هزينه    

 روز فعال خواهد شد. 90ان تحويل العاده با زمدر صورت تكميل ظرفيت در نظر گرفته شده براي خودروهاي جدول فوق الذكر، فروش فوق 

 هاي صيادي اقدام نمايد. لذا چنانچه مشتري محترم طي روز به نمايندگي انتخاب شده توسط مشتري مراجعه و نسبت به ارائه مدارك مورد نياز و ارائه چك 7بايست حداكثر ظرف مدت مشتريان محترم مي

ها فاقد اعتبار الزم جهت دريافت تسهيالت تشخيص داده شود، گروه خودروسازي سايپا هيچگونه مسئوليتي در اين نمايد و يا در سيستم اعتبارسنجي بانكمدت مذكور مدارك مورد نياز را به نمايندگي تحول ن

 . خصوص نخواهد داشت و به اين گروه از مشتريان محترم تسهيالت تعلق نخواهد گرفت

 نوع خودرو
 رنگ 

 خودرو
 مبلغ تسهيالت)به ريال( قيمت خودرو)به ريال(

 شرايط

 بازپرداخت
 موعد تحويل نرخ تسهيالت

 نيسان تك سوز آپشنال راديال 

 آبي

000/350/239/3 
 ماهه4 چك 6 000/000/000/1

 روز 30 21%

 ماهه 4چك  3 000/000/700

 نيسان تك سوز آپشنال راديال 

 با فرمان هيدروليك
000/350/314/3 

ماهه4چك  6 000/000/100/1  

ماهه 4چك  3 000/000/700  

 000/350/649/3 نيسان دوگانه سوز آپشنال راديال  
ماهه4چك  6 000/000/200/1  

ماهه 4چك  3 000/000/800  



       

 ريخ و نحوه ثبت نام:تا

 يل اقدام نمايند :تا زمان تكميل ظرفيت، طبق مراحل ذ سايت فروش اينترنتياز طريق   05/08/1401مورخ  پنجشنبهروز صبح  10 توانند از ساعتمتقاضيان محترم ميدر اين روش فروش 

اند نياز به العات شخصي و دريافت كد كاربري )متقاضياني كه قبالً  نسبت به ثبت اطالعات شخصي و دريافت كد كاربري و رمز عبور اقدام نمودهو ثبت اط https://saipa.iranecar.comورود به سايت فروش اينترنتي ( الف

 دريافت مجدد كد كاربري و كلمه عبور ثبت نام ندارند(

 ب( ورود به قسمت خريد خودرو و انتخاب نوع خودرو

 داخت وجه خودرو ج( ورود به درگاه اينترنتي و پر

 د( دريافت كد رهگيري

 ه( مراجعه به نمايندگي منتخب جهت تحويل مدارك هويتي، احراز سكونت و دريافت قرارداد

 

 بخشنامه: شرايط

روي خودرو گردد و  ضافي ) آپشن ( برايا لوازم  ست، شركت ملزم به نصب تجهيزات ودر صورتيكه پس از امضاي قرارداد في مابين مشتري بر حسب ضرورت و يا الزامات قانوني و يا لزوم رعايت استانداردهاي اجباري و محيط زي -1

از فاكتور خودرو صورت  ( تا قبل000اري و هاي ) شماره گذاري، بيمه، ماليات، ماليات ارزش افزوده، ماليات نقل و انتقال، عوارض شماره گذيا تغييري در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود و يا در صورت هرگونه افزايش هزينه

 گردد.هاي مربوطه از مشتري اخذ ميپذيرد، هزينه

 در اين بخشنامه از زمان واريز وجه تا زمان تحويل خودرو سود مشاركت و انصراف صفر خواهد بود.  -2

تريان محترم مي تواند قبل از واريز وجه اقدام نمايد. مشير در بسته خدمت و يا حذف آن را داشته باشد مي، در صورتيكه مشتري تمايل به تغيهاي خدمت در زمان واريز وجه بصورت پيش فرض انتخاب شده استيكي از بسته  -3

 مراجعه نمايند. www.saipayadak.org هاي خدمت و آپشن به سايتتوانند جهت رويت بسته

 و 13/05/1400مورخ  186689و  12/05/1400مورخ  184314 هايت مدارك و مستندات مشتريان را مطابق بخشنامهبا توجه به اهميت كنترل مدارك هويتي و آدرس محل سكونت مشتريان ، نمايندگي موظف اس -4

 كنترل و از صحت و سقم آن اطمينان حاصل نمايد. 22/4/1401مورخ  142204و  19/11/1400مورخ  469251و  1400 /20/10مورخ  424318

https://saipa.iranecar.com/


 گردد:گذاري موارد ذيل متذكر ميسامانه شماره راهور ناجا مبني بر ثبت و بروزرساني اطالعات فردي و آدرس مشتريان در هاي صادره توسط پليسبا توجه به دستورالعمل  -5

گذاري گذشته باشد، مشتري مارهشسكونت آن در سامانه  گذاري فاقد اطالعات فردي و سكونتي بوده و يا بيشتر از يكسال از آخرين تاريخ بروزرساني اطالعات فردي و نشاني محلدر صورتيكه مشتري در سامانه شماره الف(

 يل نمايد.ام خود تحوت، آن را به نمايندگي محل ثبت نمحترم ميبايست با مراجعه به سامانه سخا نسبت به بروزرساني و يا ثبت آخرين اطالعات خود اقدام نموده و پس از دريافت برگه احراز سكون

 واهد بود.  ده مشتري خاحراز سكونت باشد مي بايست حتماً برگه مذكور را به نمايندگي محل ثبت نام خود تحويل نمايد در غير اينصورت عواقب ناشي از آن بر عه در صورتيكه مشتري داراي برگه ب (

د و فاكتور شحله تخصيص نخواهد شتري وارد مرذاري به درستي ارائه نشده باشد، شماره پذيرش مگتا زمانيكه برگه احراز سكونت توسط مشتري به نمايندگي ارائه نگردد و يا  اطالعات مورد نياز شمارهالزم به ذكر است 

اركينگ و نگهداري خودرو از ايشان پهزينه  اري به آنان تعلق نخواهد گرفت ،گردد و عواقب ناشي از عدم فرآيند مذكور بر عهده مشتري خواهد بود . همچنين عالوه بر اينكه سود تاخير در تحويل ناشي از عدم شماره گذنمي

 دريافت خواهد شد.

 مراجعه نمايند . www.saipacorp.com ها و تجهيزات محصوالت به سايت توانند جهت رويت ويژگيمشتريان محترم مي -6

 يند .مايندگي جهت رويت متقاضيان خريد خودروهاي مذكور نصب نماهاي محترم، لطفاً بخشنامه را در تابلو اعالنات ننمايندگي  -7

 باشد.ويه حساب كامل، خودرو در رهن آن شركت ميها در وجه شركت ليزينگ رايان سايپا بوده و تا زمان تسكليه چك -8

 گردد.در فروش اعتباري، هزينه ترهين و فك رهن محاسبه و از مشتري اخذ مي -9

ه قدي ، فرم هاي مربوطه ، چك ها و ...( ب) حواله ن درخواستي را مطابق بخشنامه ثبت نامي  روز كليه مدارك 7 حداكثر طي مدت ز واريز وجه اوليه در قراردادهاي فروش فوق العاده و فوريپس ا مصرف كننده موظف است -10

ايي پرونده ، امكان پذيرش نهحل ثبت نامبه نمايندگي و يا عدم تكميل مرا كر است در صورت عدم مراجعه مشتري محترم. الزم بذ انتخاب شده توسط مشتري تحويل نموده و مراحل تكميل پرونده را انجام دهد نمايندگي

نده، وجه واريز است كتبي مصرف كنس از درخوها پدر اين وضعيت، به وجوه واريز شده هيچگونه سودي تعلق نمي گيرد و تن  ميسر نبوده، قرارداد منفسخ مي گردد و وجوه واريز شده توسط مشتري به ايشان مسترد خواهد شد.

 شده عودت داده مي شود.

 شرايط و مستندات الزم در خصوص فروش اعتباري :

 .شناسنامه و كارت ملي متقاضي و صادركننده چك 

 .گواهي امضاء محضري چك دهنده شخص ثالث بهمراه كپي صفحات شناسنامه 

 . پرينت تصديق گواهي امضاء 

 .پرينت حساب 

 دارك احراز محل سكونت.م 

http://www.saipacorp.com/
http://www.saipacorp.com/


 شرايط چك :

 .عدم دريافت چك از موسسات مالي و اعتباري 

 بايست الزاماً در قالب طرح صياد جديد بنفش باشند.باشدو چكها ميچكهاي غيرصياد مورد پذيرش نمي 

 .چك سوراخ و پانچ شده نباشد 

 .) مطابقت تاريخ چك از نظر عدد با حروف ) بر مبناي بخشنامه 

 بلغ چك از نظر عدد با حروف ) بر مبناي بخشنامه (.مطابقت م 

 .صدور چك فقط در وجه شركت ليزينگ رايان سايپا 

 باشد(.فاقد مخدوشي متن چك / فاقد قلم خوردگي ) كلمات پر رنگ شده نيز مورد قبول نمي 

 اخت استفاده نمايد.ثالث جهت پردتواند از چكهاي شخصشخصي جهت پرداخت اقساط باشد ميچنانچه متقاضي فاقد چك 

 هاي شخص ثالث، ارائه گواهي امضاي محضري چك دهنده الزامي است.در خصوص دريافت چك 

 گردد( توسط متقاضي ظهر نويسي و امضاء گردد.در مواردي كه چك دهنده شخص ثالث باشد، الزاماً عبارت ) پرداخت وجه چك توسط اينجانب ضمانت مي 

 گردد.ارسنجي بانك مركزي بررسي ميمشخصات صاحب چك در سامانه اعتب 

 .امضاء شخص صادر كننده چك در فرم واگذاري خودرو الزامي است 

 باشد.موارد مهر و امضاء و اثر انگشت بر روي چك توسط صاحب حساب مورد قبول نمي 

 .)درج شماره حساب صاحب چك بر روي چك ) بصورت خوانا و چاپي 

 فعال ممهور به مهر بانك حداقل باري آخرين دوره سه ماهه.جاري  حسابپرينت گردش فعال بانكي و ياجاري  تائيديه حساب 

 

 
 

 

 



 شرايط عمومی شرکت لیزينگ رايان سايپا در فروش اعتباري:

 
  .درصوتيكه اقساط در سررسيد مقرر پرداخت نشودبه نسبت روزهاي تاخير طبق شرايط مندرج در قرارداد خسارت تاخير تعلق خواهد گرفت 

 .نرخ سود بر اساس مصوبه بانك مركزي و فرمول محاسبه سود تسهيالت اعطايي بر اساس فرمول اعالمي از سوي بانك مركزي مي باشد 

  شد . باضي مي هده متقابيمه شخص ثالث )به استثناء سال اول( و  پرداخت عوارض ساليانه شهرداري و عوارض مشاغل و ساير عوارض ساليانه در طول مدت قرارداد بر ع 

  . زمان تحويل خودرو طبق شرايط اعالمي توسط خودرو ساز و پس از ثبت پرونده در شركت ليزينگ رايان سايپا مي باشد 

 ي گردد .تي عودت مانصراف مشتري پس از فاكتور شدن خودرو امكان پذير نمي باشد و در صورت انصراف مشتري قبل از فاكتور شدن خودرو ، صرفاٌ اصل مبلغ پرداخ  

  ر ه حساب بستانكابحاسبه و مخودروساز در زمان تاخير در زمان تحويل خودرو ، خسارت تاخير نسبت به مبلغ پيش پرداخت مشتري و مطابق با خسارت تاخير در تحويل پرداختي از سوي

اط بعالوه نرخ رت جمع سود اقسام به صودريافت اصل و سود مورد انتظار ، وجه التز خريدار منظور مي گردد همچنين در صورت تاخير مشتري در پرداخت اقساط / مال االجاره ،روزانه عالوه بر

 جريمه مطابق با بخشنامه اقساط معوق بانك مركزي از مشتري دريافت خواهد شد . 

 ، رسيدگي به شكايت مشتريان از روشهاي سايت شركت ليزينگ رايان سايپاCRM .وتلفن امكانپذير مي باشد 

 ي پس از تسويه كامل مشتري ، فك رهن انجام مي گردد. در فروش اعتبار 

  .اعطاء وام به متقاضي منوط به تاييد اعتبارسنجي مي باشد 

  .شركت در قبول يا رد اعطاي وام مختار مي باشد 

 بايست وصول شده باشد.ل چك اول مشتري ميحداق گردد كه فاقد قسط معوق بوده ودر صورتي مشخصات يك فرد براي مرتبه دوم در سيستم ليزينگ رايان سايپا ثبت مي 

 در زمان ثبت نام آدرس كامل، كدپستي و شماره تماس متقاضي و ضامن بصورت كامل و صحيح ثبت گردد. ،با توجه به احراز آدرس متقاضي و ضامن 

 

 

 

 

  

  


