
خرید اقساطی خوردو، خرید خودرو قرعه کشی و مصادره اتومبیل همگی از جمله مواردی هستند که می توانند منجر به 

رهن پالک ماشین شوند، بازار داغ خرید و فروش ماشین دست دوم منجر به این شده که یکی از رایج ترین سواالت 

امکان پذیر است یا نه؟ از زمانی که برگه سبز خودرو به عنوان  خریداران این باشد که آیا تعویض پالک خودرو در رهن

د از تعویض پالک به خریداران ماشین اعطا می شود مراحل تعویض پالک در رهن بیش از پیش سند قطعی مالکیت بع

 .مورد توجه قرار گرفته است

در اصل بررسی امکان تعویض پالک خودرو با پالک رهنی امری حقوقی می باشد و در صورتی که شخص قبل از اتمام 

ماید و نسبت به این موضوع که اصال آیا می توان پالک در رهن فرایند خرید اقدام پرداخت بهای خودرو به صورت کامل ن

را تعویض کرد؟ بی اطالع باشد از مالکیت قطعی خودرو خریداری شده منع خواهد شد، در ادامه به بررسی موارد مربوط 

 .به نحوه تعویض پالک خودرو در رهن خواهیم پرداخت

  

 آیا تعویض پالک خودرو در رهن امکانپذیر است؟
رهن پالک خودرو در اصل بر عهده مالک ابتدایی یا همان فروشنده این وسیله نقلیه می باشد، اما در برخی از مواقع در  فک

بازار خرید ماشین دسته دوم ممکن است فروشنده فک رهن را بر عهده خریدار بگذارد و در عوض شرایط به خصوصی را 

دروی خود را به فروش برساندبرای فرد خریدار رقم بزند تا بتواند راحت تر خو . 

نکته الزم به ذکر این است که در صورتی که معامله به صورت کامل انجام شود و فرد خریدار نسبت به در رهن بودن 

 .پالک ماشین بی اطالع باشد به هیچ وجه امکان تعویض پالک خودرو در رهن برای او امکان پذیر نخواهد بود

ه برای انجام خرید خودرو و فک رهن پالک به توافق برسند شخص خریدار با دریافت اما در صورتی که دو طرف معامل

وکالتنامه رسمی می توانند اقدام به فک رهن پالک خودرو و تعویض پالک نماید که در ادامه این مورد و نحوه انجام آن را 

 .هم به صورت جداگانه و واضح برای شما عزیزان توضیح خواهیم داد

  

 .با ما همراه باشید برای کسب اطالع از نحوه استعالم خالفی با پالک

  

https://mashwerat.com/%d8%aa%d8%b9%d9%88%db%8c%d8%b6-%d9%be%d9%84%d8%a7%da%a9-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%87%d9%86/
https://mashwerat.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d9%84%d8%a7%da%a9/
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آیا  
 [caption/]پالک در رهن را می توان تعویض کرد؟

  

 خرید خودرو با پالک در رهن چه عواقبی دارد؟
دو شرکت بزرگ تولید کننده خودرو در ایران به نام های سایپا و ایران خودرو اقدام به فروش خودرو به  99در سال 

تاثیر دالالن در نرخ قیمت گذاری را کاهش دهند و هم اقدامی در جهت صورت پیش فروش و فروش فوق العاده کردند تا هم 

توزیع عادالنه وسایل نقلیه انجام داده باشند، در طی این فروش سند خودرو خریداری شده از سوی این کارخانه ها تا یکسال 

ش خودرو با قیمت موجود در در رهن شرکت تولید کننده ماشین قرار می گیرد، اما به دلیل تفاوت قیمت این نوع از فرو

 .بازار بسیاری از افراد اقدام به خرید و فروش این نوع از اتومبیل ها می کنند

در اصل تا زمانی که سند در رهن باشد امکان تعویض پالک به هیچ صورتی امکانپذیر نخواهد بود و عواقب قانونی 

به موارد زیر اشاره داشتبسیاری متوجه طرفین خواهد بود؛ از جمله این موارد می توان  : 

هر گونه تخلف رانندگی اعم از جرائم مربوط به راهنمایی و رانندگی و موارد مربوط به ناجا )مانند قاچاق(  .1

هیچگونه پیگردی را برای خریدار در پی ندارد و صرفا فروشنده که پالک خودرو به نام اون می باشد مورد ظن 

 .قضایی قرار می گیرد
وع از خودرو ها به وسیله وکالتنامه های رسمی انجام می شود که این نوع وکالتنامه ها دارای خرید فروش این ن .2

 .سقف مجاز زمانی هستند و بعد از گذشت مدتی دیگر اعتبار قانونی نخواهند داشت
 تسویه تمامی جرائم، عوارض و رفع مشکالتی مانند تصادف با انسان بر عهده فروشنده می باشد و بعد از فروش .3

 .خودرو هیچگونه سلب مسئولیتی برای شخص فروشنده خودرو امکان پذیر نخواهد بود



  

الزم به ذکر است وکالتنامه نقل و انتقال خودرو صرفا جهت عدم حضور فرد فروشنده در مراحل تعویض پالک می  :توجه

خودرو شخصی است که پالک و برگه باشد و بعد از اتمام مدت زمان مشخص شده در برگه وکالتنامه مالک قانونی و اصلی 

 .سبز مالکیت به نام او می باشد

  

 نحوه فک رهن پالک خودرو برای فروش
در بسیاری از مواقع ممکن است که شخص دارنده پالک خودرو در رهن به هر دلیلی نیازمند فروش فوری خودرو باشد که 

خودرو خواهد بود، شخص برای انجام این کار باید طبق عقالنی ترین راه در این مواقع برای فروش سریع ماشین فک رهن 

 :مراحل زیر اقدام نماید

 .مراجعه به کارخانه تولید کننده خودرو که سند در رهن آن است و ثبت درخواست معرفی نامه .1
 دریافت معرفی نامه و ارجاع آن به مراکز تعویض پالک )به همراه خریدار( .2

مفاصا حساب از اجراییاتپرداخت جرایم معوقه و دریافت گواهی  .3  
بعد از دریافت این مدارک شخص به همراه خریدار )یا با ارائه وکالتنامه تام به خریدار( می تواند در راستای فک  .4

 .رهن پالک به مراکز تعویض پالک مراجعه نماید

  

مراجعه  nobatdehi.epolice.irبرای حضور در مراکز تعویض پالک به دلیل هر کار باید با مراجعه به سامانه  :توجه

 .کرده و برای انجام کار خود در روز و ساعت مشخص نوبت دریافت کنید

  

http://nobatdehi.epolice.ir/
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 [caption/]مراحل تعویض پالک در رهن

  

پالک خودرو مدارک مورد نیاز برای فک رهن  
با مراجعه به مراکز تعویض پالک کار های مختلف و متعددی را می توان انجام داد که یکی از آن ها فک پالک خودرو می 

باشد، برای انجام این کار عالوه بر مدارک مالکیت خودرو و مدارک شناسایی برخی دیگر از مدارک هم الزم است، در 

رد نیاز برای رهن پالک خودرو خواهیم پرداختادامه به بررسی لیست دقیق مدارک مو : 

 .برگه سبز خودرو اتومبیلی که در رهن می باشد 
 کارت ملی و شناسنامه فروشنده و خریدار به صورت جداگانه 

 مدرک مربوط به اهراز هویت مکانی فروشنده )این مدرک می تواند سند، قولنامه، قبض و یا اجاره نامه باشد( 
دارای اعتباراصل بیمه شخص ثالث    

 .معرفی نامه ای که از سوی شرکت تولید کننده خودرو به خریدار )مالک فعلی دستگاه( ارائه شده است 
 .برگه گواهی مفاصا که از اجراییات دریافت شده است 

 معاینه فنی خودرو 

  

 .روی لینک مربوطه کلیک کنید nobatdehi.epolice.irجهت آشنایی با نحوه دریافت نوبت تعویض پالک 

  

https://mashwerat.com/nobatdehi-epolice-ir/


 هزینه فک رهن پالک خودرو در زمان تعویض پالک

در زمان مراجعه به مراکز تعویض پالک خودرو در رهن دو نوع هزینه باید به باجه های این مراکز پرداخت شود، که 

پالک و هزینه دوم که معموال رقمی ثابت است برای ارسال مرسوله به  هزینه اول و متغیر برای طی شدن فرایند فک رهن

 .وسیله پست می باشد

هزینه فک رهن پالک در مواردی که پالک و سند ماشین به نام کارخانه تولیدی محصول باشد مبلغی معادل  

بوط به بانک ملی مر ۲۱۷۱۱۵۹۰۱۳۰۰۲لایر یا صد هزارتومان می باشد که به شماره حساب  1/000/000

 .خزانه داری کشور باید واریز شود
هزار  40در صورتی که پالک اولیه به نام شخص باشد و محصول از تولیدات کارخانه ایران خودرو باشد مبلغ  

بانک قوامین مرزداران باید واریز گردد ۰۱۵۱۸۰۱۰۰۱۱۲۴۳۲تومان به شماره  . 
و محصول کارخانه دیگری به غیر از ایران خودرو در صورتی که پالک اولیه ثبت شده به نام شخص مالک باشد  

قوامین شعبه  ۰۱۵۱۸۰۱۰۰۱۱۲۴۳۲باشد )برای مثال سایپا( مبلغ پنجاه و پنج هزار تومان به شماره حساب 

 .مرزداران تهران باید واریز گردد
 .عالوه بر این هزینه ثابتی هم برای پست باید پرداخت شود 

  

یق دستگاه های پوز )کارتخوان( موجود در مراکز تعویض پالک پرداخت می شود و تمامی مبالغ پرداختی از طر :توجه

 .مراجعه نماید atm برای هیچکدام نیازی نیست که فرد به دستگاه عابر بانک یا

  

 نکات مهم در مراحل تعویض پالک در رهن

باشد همواره باید به برخی از نکات در زمان تعویض پالک خودرو هایی که پالک آن ها در رهن کارخانه تولید کننده می 

 :توجه داشت که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت

در صورتی که وسیله نقلیه خود را از ایران خودرو و سایپا خریداری کرده باشید بهتر است قبل از اقدام به فک  

درهن پالک اقدام به ثبت اطالعات فک رهن سند در سامانه مراکز تعویض پالک نمایی . 
ثبت سند و خرید و فروش نهایی خودرو تحت هیچ شرایطی در زمانی که پالک در رهن می باشد امکان پذیر  

 .نخواهد بود
بعد از فک رهن پالک یا سند خودرو شخص می تواند بالفاصله اقدام به مراجعه به دفتر ثبت اسناد رسمی و خرید  

 .و فروش خودرو خود نماید
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 [caption/]نحوه تعویض پالک در رهن خودرو

  

 اخبار پیرامون تعویض پالک در رهن

 1401/3/15 

بر خالف سال های گذشته که هزینه تعویض پالک بر اساس قیمت خرید ماشین مشخص می شد در حال حاضر و از این پس 

لایر می باشد 3/730/000نرخ ثابت و یکسانی معادل  . 

 1401/3/4 

درصدی همراه خواهد بود 50به نقل از خبرگزاری فارس هزینه نقل و انتقال خودرو با کاهش  . 

  

 خالصه مطلب

خرید و فروش خودرو های ثبت نامی ای که به صورت مستقیم از کارخانه دریافت می شوند تا یکسال تحت تاثیر در رهن 

رخانه تولیدی می باشد، تعویض پالک خودرو در رهن اصلی ترین مانع برای خرید و فروش بودن پالک خودرو توسط کا

 .این خودرو ها می باشد که اصلی ترین راهکار آن فک رهن پالک خودرو می باشد



در حال حاضر سند قطعی مالکیت خودرو برگه سبزی است که بعد از تعویض پالک به خریدار ارائه می شود، و تا زمانی 

فک رهن پالک خودرو انجام نشود عمال نقل و انتقال خودرو غیر ممکن خواهد بودکه  . 
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