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 گراميمتقاضي 

باشد. خواهشمند است مدارك مذكور را تهيه و به ضميمه پرسشنامه ارايه به شرح زير مياعتباري جهت استفاده از تسهيالت مدارك مورد نياز با سالم و تشكر از انتخاب شما، 

 كند.تهيه و ارايه مدارك مذكور هيچگونه تعهدي متوجه شركت نميدر غير اينصورت پذيرش تقاضا ميسر نخواهد بود. شده، الصاق نماييد. 

  )متقاضي/ ضامن( مدارك مورد نياز ويژه اشخاص حقيقي 

 هويتي )شناسايي(الف( مستندات  سكونتي( مستندات ب

 عناوين تعداد عناوين تعداد

 سري8
 هايهخان براي مربوطه سازمان تأييديه يا و سكونت محل نامهاجاره يا مالكيت سند تصوير( 8

 سازمانی

 تصوير تمام صفحات شناسنامه ( 8 سري3

 تصوير کارت ملی( 3  سري8

 تصوير کارت پايان خدمت وظيفه عمومی يا معافيت براي افراد ذکور )پشت رو(( 5 سري8 تصوير فيش تلفن و يا برق محل سكونت ( 3 سري8

 شغلي و درآمدي متقاضي و ضامن/ضامنين اشخاص حقيقي ( مستنداتج

ف نوع شغل مدارک مورد نياز
دي

ر
 

 8 کارمند دولت تصوير فيش حقوقی ماه آخر -کارگزينی تصوير آخرين حكم  -گواهی اشتغال به کار از سازمان ذيربط 

هاي تصوير ليست دو ماهه آخر بيمه ممهور به مهر سازمان تامين اجتماعی )يا ساير سازمان -تصوير فيش حقوقی ماه آخر -گواهی اشتغال به کار از سازمان ذيربط 

 تصوير صفحه اول دفترچه بيمه معتبر -گر( بيمه

کارمند بخش 

 خصوصی
3 

پرينت گردش حساب بانكی متناسب با تسهيالت مورد تقاضا )سه ماهه/ شش  -تصوير اجاره نامه محضري يا سند مالكيت محل کسب -تصوير جواز کسب معتبر 

 ماهه(
 5 کاسب

انكی پرينت گردش حساب ب -گواهی اشتغال به کار يا تصوير اجاره نامه رسمی يا سند مالكيت محل مطب -تصوير کارت نظام پزشكی  -تصوير پروانه مطب 

 متناسب با تسهيالت مورد تقاضا )سه ماهه/ شش ماهه( 

 باشد.(مدارک مورد نياز می 3 و 8هاي دولتی شاغل باشد مطابق رديف که پزشك در بخش خصوصی يا سازماندرصورتی)

 8 پزشك

د پرينت گردش حساب بانكی متناسب با تسهيالت مور -تصوير اجاره نامه رسمی يا سند مالكيت دفتر در صورت موجود بودن -تصوير پروانه رسمی دادگستري 

 تقاضا )سه ماهه/ شش ماهه(

کارشناس 

 دادگستري
3 

 6 وکيل دادگستري پرينت گردش حساب بانكی متناسب با تسهيالت مورد تقاضا )سه ماهه/ شش ماهه( -رسمی يا سند مالكيت دفتر وکالتتصوير اجاره نامه  -تصوير پروانه وکالت 

که راننده  تصوير سند مالكيت خودرو )در صورتی -ارايه گواهی اشتغال به کار از اتحاديه تاکسيرانی يا اتحاديه مربوط  -تصوير کارنامه يا دفترچه کار  تاکسيرانی 

وشمند باري و يا دفترچه کار تصوير از کارت ه -پرينت گردش حساب بانكی متناسب با تسهيالت مورد تقاضا )سه ماهه/ شش ماهه(  -مالك خودرو باشد( 

 خودروهاي سنگين معتبر

 هايرانندگان )ماشين

 سنگين و تاکسی(
7 

 پرينت گردش حساب بانكی متناسب با تسهيالت مورد تقاضا )سه ماهه/ شش ماهه( -تصوير اجاره نامه رسمی يا سند مالكيت دفتر -تصوير پروانه اسناد رسمی 
 سردفتر 

 اسناد رسمی
5 

ير مدارک تصو –پرينت گردش حساب بانكی متناسب با تسهيالت مورد تقاضا )سه ماهه/ شش ماهه(  -پروانه چاه يا دفترچه کشاورزي و تأييديه شوراي روستا

 زمين کشاورزي
 5 کشاورز

 81 بازنشسته تصوير فيش حقوقی ماه آخر -ذيربط گواهی از کانون بازنشستگان -تصوير حكم بازنشستگی 

 88 مستمري بگيران گواهی از سازمان پرداخت کننده مستمري -حقوقی ماه آخر فيش 

 83 دارخانم هاي خانه باشد.می برحسب مورد ها الزاماً همسر وي باشد و ارايه مدارک توسط ضامنين طبق مشاغل اعالم شدهمعرفی دو ضامن حايز شرايط و شاغل که يكی از آن

پرينت – شرکت پرسنلی بيمه ليست - شرکت مالياتی اظهارنامه آخرين - شرکت تغييرات و تاسيس رسمی روزنامه - شرکت  از نامه معرفی - شرکت اساسنامه

 گردش حساب بانكی متناسب با تسهيالت مورد تقاضا )سه ماهه/ شش ماهه(
 85 اعضاي هئيت مديره

 ساير مستندات تكميلي( د

ف عناوين تعداد
دي

ر
 

 8 امنين( ضايران براي متقاضی و ضامن ) اعتباري رتبه بندي مشاوره شرکت اعتبارسنجی سامانه از اطالعات گزارش دريافت نامه رضايت فرم سري8

 3 هاي منقول و غيرمنقول متقاضی و ضامنينتصوير اسناد مالكيت دارايی سري8

 5 تصوير صفحه اول دفترچه بيمه تامين اجتماعی متقاضی ) در صورت نياز( سري8

 8 مانت )در صورت اخذ چك(ضگواهی امضاء محضري متقاضی و ضامن و صادرکننده چك اقساط و چك  سري8

 .باشد بيشتر سال 71 از نبايد اقساط بازپرداخت دوره طول درسن ايشان  حداکثرسال و  85جهت درخواست  ضامنين/ ضامن و متقاضیحداقل سن  :توجه
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  )متقاضي/ ضامن( قيومدارك مورد نياز ويژه اشخاص حق 

 الف( مستندات هويتي )شناسايي( سكونتي( مستندات ب ج( مستندات شغلي و درآمدي

 عناوين تعداد عناوين تعداد عناوين تعداد

 سري8 شش ماهه()( گردش حساب بانكی 8 سري8
 اقامتگاه محل نامه اجاره يا مالكيت سند تصوير( 8

 شرکت فعلی
 سري8

 آخرين و تاسيس آگهی و رسمی روزنامه تصوير( 8

 شرکت و تصميمات تغييرات

  شرکت اساسنامه آخرينتصوير ( 3  تصوير فيش تلفن و يا برق محل سكونت ( 3 سري8 شرکت اخير سال سه مالياتی اظهارنامه( 3 سري8

 سري8
 متعلقمنقول و غيرمنقول  داراييهاي مالكيت اسناد تصوير( 5

 (ين) ضامن( و مديران، سهامداران متقاضی )شرکت، به
 سري8 ---- ----

 مديره هيات اعضاي شناسنامه صفحات تمامی تصوير( 5

 مديرعامل و

 سري8

 هبشرکت مستقل بازرس قانونی و حسابرسان  گزارش( 8

 اخير سال سه شده حسابرسی مالی هاي صورت همراه

 شرکت

---- ---- 
 مديرعامل و مديره هيات اعضاي ملی کارت تصوير( 8 سري8

 شرکت بهره برداري پروانه تصوير( 3 سري8

 سري8 ---- ---- به تاريخ روز مالياتی قانون856هماد گواهی( 3 سري8
 مهر به ممهور اخير ماهه دو پرسنلی بيمه ليست( 6

 شرکت
 تغييرات آخرين براساس مجاز امضا صاحبين گواهی( 7 سري8 ---- ---- ---- ----

 ساير مستندات تكميلي( د

 رديف عناوين تعداد

 8 نياز( شرکت )درصورت نماينده معرفی نامه سري8

 3 )در مواردي که ميزان مبلغ ضمانت در طرح فروش مشخص شده است( ضامن يا و متقاضی توسط شده صادر اقساط بازپرداخت ضمانت چك تصوير سري8

 5 لزوم( صورت ارائه )در قابل وثايق تصوير سري8

 8 وجود( صورت شرکت )در شده منعقد قراردادهاي سري8

 3 چك( دريافتمانت )در صورت ضگواهی امضاء محضري متقاضی و ضامن و صادرکننده چك اقساط و چك  سري8

 6 ايران براي متقاضی و ضامن )ضامنين(  اعتباري رتبه بندي مشاوره شرکت اعتبارسنجی سامانه از اطالعات گزارش دريافت نامه رضايت فرم سري8

 مستندات مرتبط با كاالي درخواستي( ح

 ( تصوير گواهينامه متقاضی متناسب با نوع خودرو مورد درخواست8 تن به باال( 5.3گواهی عدم سوء پيشينه کيفري متقاضی )جهت خودروهاي ( تصوير3

 *گواهينامه( نداشتن معرفی راننده )درصورت تعهدنامه ( فرم5 ---- خودرو صفر

 راننده می بايست مدارک هويتی و سكونتی وي نظير اشخاص حقيقی تكميل و در پرونده درج گردد.* در صورت معرفی 

 خودرو مالكيت شناسنامه اصل و تصوير( 8 خودرو حواله ( فرم3

خودرو 

 کارکرده

 خودرو ثالث شخص بيمه نامه ( تصوير5 فروش سند تصوير و ( اصل8

 می باشد( مشمول که خودرو )در مواردي بدنه بيمه نامه ( تصوير3 )ميباشد مشمول که درمواردي( طاليی خدمات کارت تصوير و ( اصل6

 خودرو نامه بيع ( فرم7 پالک فك وکالت ( فرم5

 ( تصوير گواهينامه متقاضی متناسب با نوع خودرو مورد درخواست5

 نظر مورد ملك بنچاق و مالكيت سند اصل و تصوير( 8 نظر مورد ملك تفكيكی صورتمجلس اصل و تصوير( 3

مسكن و 

 مستغالت

 تجاري يا اداري کاربري قيد با شهرداري پايان کار اصل و تصوير( 5 ساختمان پروانه اصل و تصوير( 8

 مالياتی مفاصاحساب اصل و تصوير( 3 شهرداري نوسازي و عوارض مفاصاحساب اصل و تصوير( 6

 موروثی امالک مورد در ارث بر ماليات گواهی و وراثت انحصار گواهی اصل و تصوير( 7 (مشاغل عوارض مفاصاحساب) شهرداري از پيشه و کسب مفاصاحساب اصل و تصوير( 5

 تلفن و گاز برق، آب، قبوض آخرين اصل و تصوير( 5 اجتماعی تامين سازمان و بيمه مفاصاحساب اصل و تصوير( 81

 محل ملك GIS( نقشه 88 ساختمان شارژ حساب تسويه گواهی اصل( 83

 ملك رسمی نامه مبايعه اصل و تصوير( 85 ملك )صورتجلسه( تحويل گواهی فرم( 88

تجهيزات صنعتی  درخواست مورد کاالي فاکتور پيش تصوير و اصل( 8 (باشد مشمول که درمواردي) کاال نامه بيمه تصوير( 3

 (باشد مشمول که درمواردي( کاتالوگ، بروشور و اطالعات فنی کاالي مورد درخواست )5 (باشد مشمول که درموارديبودن خريد کاال )( مطالعات امكان سنجی جهت اثبات اقتصادي 8 و پزشكی

 توجه:

 شود(است. )وکالت پذيرفته نمی زمان انعقاد قرارداد ضروريدر  حضور ضامن و متقاضیو انعقاد قرارداد و  پذيرشفوق هنگام  ارايه اصل مدارک -8

 که در زمان ارزيابی وضعيت اعتباري متقاضی و ضامن نياز به مستندات ديگري باشد متقاضی متعهد به ارايه مدارک مذکور می باشد.در صورتی -3

 ميليون تومان باشد، متقاضی می بايستی نسبت به ترهين سند ملكی اقدام نمايد.  831مواردي که بيش از  ديگرميليون تومان و يا  31در صورت درخواست تسهيالت خودروهاي داخلی بيش از  -5

 وجه مسترد نخواهد شد.مدارک دريافتی به هيچ- -8

 باشد.مزبور میدرصورتی که در زمان ارزيابی وضعيت اعتباري متقاضی نياز به مدارک و مستندات ديگري باشد، متقاضی متعهد به ارايه مدارک  -3

 هاي مالی فاقد مهر و امضاي شرکت داراي اعتبار نخواهد بود.صورت -6
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