
(سهامی خاص)شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس 

چک لیست مدارك مورد نیاز جهت تشکیل پرونده

متقاضی حقوقی

برگ درخواست1

تکمیل و امضاء فرم درخواست تسهیالت توسط متقاضی2

نمونه مهر و امضاي رسمی شرکت(برابر اصل شده)3

شناسنامه اعضاء هیات مدیره تمام صفحات اصل و کپی 4

کارت ملی اعضاء هیات مدیرهاصل و کپی 5

گواهی امضاء مدیران شرکت در دفترخانه6

عه عکس مدیرعاملیک قط7

تمامی حسابهاي بانکی شرکتپرینت 8

تائیدیه مبنی بر نداشتن چک بالمحل و سفته واخواستی9

ارائه پیش فاکتور10

روزنامه رسمی شرکت11
اساسنامه شرکت12
اظهارنامه مالیاتی شرکت13

گزارش حسابرسی و بازرسی14

کت باشدکپی اسناد ملکی که به نام شر15
کپی سند یا اجاره نامه محل شرکت و قبوض مصرفی16
اخذ بیمه نامه اعتباري17

متقاضی حقیقی

برگ درخواست1

تکمیل و امضاء فرم درخواست تسهیالت توسط متقاضی2

تمام صفحات شناسنامهاصل و کپی 3

اصل و کپی کارت ملی4

خدمت یا برگه معافیت دائماصل و کپی کارت پایان5

گواهی عدم سوء پیشینه6

یک قطعه عکس7

تائیدیه مبنی بر نداشتن چک بالمحل و سفته واخواستی8

گردش آخر حساب جاري مهمور به مهر شعبه30پرینت 9

گواهی امضا محضري10

ارائه پیش فاکتور11

12

کارمند

آخرین حکم کارگزینی

فیش حقوقیآخرین13

گواهی اشتغال به کار خطاب به شرکت لیزینگ توسعه صنعت و 14
تجارت

کپی لیست دو ماهه آخر بیمه مهمور به مهر سازمان تامین 15
اجتماعی

کپی صفحه اول دفترچه بیمه16

مشاغل آزاد17

اصل و کپی جواز کسب

نامه اتحادیه مبنی بر فعال بودن جواز کسب18

کپی سند یا اجاره نامه و قبوض مصرفی محل کسب19

مدارك احراز سکونت شامل آخرین فیش برق و تلفن محل سکونت و موبایل به نام 20
متقاضی

اخذ بیمه نامه اعتباري21

حقوقیضامن
صل شده)(برابر انمونه مهر و امضاي رسمی شرکت1

شناسنامه اعضاء هیات مدیره تمام صفحات اصل و کپی 2

کارت ملی اعضاء هیات مدیرهاصل و کپی 3
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