
                                                                                              

 خرید نقدیپیش  مدارک مورد نیاز: 

 توضیحات مدرک کد  تعداد مدارکپیش  ردیف

 ------------------  برگ 1 خرید نقدی خودروپیش فرم تکمیل شده درخواست  1

 ------------------  سری 1 (کلیه صفحات)اصل و کپی شناسنامه  2

 ------------------  سری 1 (پشت و رو )اصل و کپی کارت ملی  3

  ---- نشانی محل سکونت و کدپستی 4
به عهده ی احراز این نشانی در زمان اخذ پالک 

 .متضاضی خرید است

 . صرفا به حساب شرکت رامک خودرو واریز شود  برگ 2 کپی( + فیش بانکی)اصل رسید واریز وجه خودرو  5

 

  اقساطی/ خرید اعتباریپیش مدارک مورد نیاز: 

 توضیحات مدرک کد  تعداد مدارکپیش  ردیف

 .برابر اصل می شودرامک خودرو توسط عاملیت   برگ 1 اقساطی خودرو/ خرید اعتباریپیش فرم تکمیل شده درخواست  1

 .برابر اصل می شودرامک خودرو توسط عاملیت   سری 1 (کلیه صفحات)اصل و کپی شناسنامه  2

 .برابر اصل می شودرامک خودرو توسط عاملیت   سری 1 (پشت و رو )اصل و کپی کارت ملی  3

 ------------------  قطعه 1 خریدار 6*4عکس  4

5 
متقاضی ) نشانی محل سکونت و محل اشتغال به همراه کدپستی

 (خرید و ضامن
----  

کپی سند مالکیت یا اجاره نامه محل سکونت به همراه 
 ( جهت احراز محل سکونت) کپی قبض برق و تلفن

 ------------------  برگ 1 فرم تکمیل شده تعهد نامه عدم فروش و انتقال خودرو 6

 ------------------  برگ 1 اقساطی/ خرید اعتباریپیش اظهارنامه شرایط تکمیل شده فرم  7

 به شرح توضیحات داده شده  برگ 2 آنها از کپیسری  2چک های اقساط به همراه  8

9 
ماهه با امضاء و مهر  3به همراه پرینت حساب )فرم استعالم بانک 

 (شعبه
 ------------------  برگ 2

 ------------------  برگ 2 کپی+ مربوط به ودیعه (فیش بانکی)رسید واریز وجه خودرو  اصل 11

11 
 سند ملکی آزاد و  برابر اصل شده محضری ارائه اصل و کپی

  یا ضامند خریمتقاضی شش دانگ به نام 
 اصل سند پس از رویت مسترد می گردد   ----

 ------------------  ---- فرم تکمیل شده پرسشنامه اشخاص حقیقی یا حقوقی 12

 ------------------  برگ 1 اصل و کپی گواهینامه رانندگی 13

  برگ 1 فرم گواهی امضاء محضری 14
در صورت الزام به معرفی ضامن گواهی امضا ضامن 

 نیز مورد نیاز است
 

 

 

  نیازچک لیست مدارک مورد 

  پیش خرید خودرو
 1از  1:  شماره صفحه  92-9-22ویرایش                 RKS01: کد مدرک


