بسمه تعالی
شماره :

محل الصاق
تمبر مالیاتی

« قرارداد جعاله »

تاريخ:

ماده  -1طرفين قرارداد :
اين قرارداد براساس قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب  1362/6/8مجلس شورای اسالمی و آييننامه،
دستورالعمل ها و بخش نامه های ابالغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران ،بين امضاءکنندگان زيرر منعدرد
می گردد :
الف – بانک  /مؤسسه اعتباری  ............................................شعبه ..........................کد ..............................به نشانی
........................................................................................................................................................................................
با نمايندگی آقای  /خانم  ..............................که از اين پس در اين قرارداد بانک /مؤسسه اعتباری ناميده می شود و
ب – (در صورتي كه مشتري شخص حقيقي باشد) آقای  /خانم  .............................فرزنرد  ....................اراريت اولرد
 ................شماره شناسنامه  ................................محل صدور  ...........................شماره سرريا شناسرنامه  ................کرد
ملی  /شماره اختصاصی ااباع خارجی/شماره گذرنامه اابراع خرارجی  ..................کرد اقتصرادی ..................................
کدپسررتی  ..........................................برره نشررانی ............................................................................................................ :
شماره اماس ثابت  ...................................شماره الفن همراه  ........................پست الکترونيک .......................................
(در صورتي كه تسهيالت گيرن)ه شخص حقوقي باش) شرکت  ...............................ثبت شده به شماره  ....................اداره ثبت
شرکتهای  ....................کد اقتصادی  ...................شناسه ملی  /شماره اختصاصی ااباع خارجی ........................با امضرای
آقای  /خانم  ..........................فرزند  ..................شماره شناسنامه  ................................اراريت اولرد  .........................کرد
ملی  /شماره اختصاصری اابراع خرارجی شرماره  ......................بره عنروان  .........................شررکت و آقرای  /خرانم
 .......................فرزند  ...............شماره شناسنامه  ................ااريت اولد  .........................کد ملی  /شماره اختصاصی ااباع
خارجی /شماره گذرنامه ااباع خارجی........................................................به عنوان  ....................شرکت و با مهر شررکت
طبق آگهی شماره .........................روزنامه رسمی شماره  ................مورخ  ...............کدپستی  ..........................به نشرانی
............................. ....................................................................................شماره اماس ثابت  ......................................شرماره
الفن همراه  ................................پست الکترونيک  ............................................که از اين پس در ايرن قررارداد خريردار
ناميده می شود.
(در صورت اخذ ضمانت حسب صالح)ی) بانک/موسسه اعتباري

محل امضا و مهر بانک/موسسه اعتباری

محل امضا/مهر جاعل

محل امضا/مهرضامنین/وثیقه گذاران

ج -ضامن/ضامنين:
(در صورتي كه ضامن /ضامنين شخص حقيقي باش)
آقرررررای  /خرررررانم  ....................................فرزنرررررد  ....................اررررراريت اولرررررد ...........................
شرررماره شناسرررنامه  ....................محرررل صررردور  .....................شرررماره سرررريا شناسرررنامه ........................
کرررررد ملررررری  .......................................کدپسرررررتی  ...............................................................بررررره نشرررررانی
 ........................................................................................................شماره اماس ثابت  .......................شماره الفرن همرراه
 ......................................پست الکترونيک ......................................................
(در صورتي كه ضامن/ضامنين شخص حقوقي باش).
شرکت  ...............................ثبت شده به شماره  .................................اداره ثبرت شررکتهرای  ....................کرد
اقتصادی  .......................شناسه ملی  ............................با امضرای آقای/خرانم  .......................................فرزنرد ...............
شماره شناسنامه  ........................ااريت اولد  .................شماره ملی  ....................................با سمت  ..................شررکت و
آقای/خانم  .......................................فرزند  .........................شماره شناسنامه  .......................اراريت اولرد .........................
شماره ملی  ..................با سمت  ..................................شرکت و با مهرر شررکت طبرق آگهری شرماره ............................
روزنامرررره رسررررمی شررررماره  ...........................مررررورخ  .......................کدپسررررتی ...........................................
به نشانی  ...............................................................................................................................................شرماره امراس ثابرت
 ...........................................شماره الفن همراه  .............................پست الکترونيک . .........................................................
تبصره -نشانی ،پست الکترونيک و الفن های بانک/موسسه اعتباری ،جاعرل و ضامن/ضرامنين همران مروارد
مندرج در اين ماده است .چنانچه يکی از اشخاص مزبور نشانی ،پست الکترونيک و الفن های خود را اغيير دهد بايرد
موضوع را به صورت کتبی به طرف های ديگر ابالغ کند .اا وقتی که اغيير موارد فوق ،کتباً به طرف ديگر ابرالغ نشرده
باشد ،کليه مکاابات و مراسالت و ابالغيه ها و اخطاريه های اجرايی و غيره ،حسب مورد از طريق شماره الفن (پيامک)،
پست الکترونيک و نشانی که در اين ماده قيد شده است ،ارسا می شود و ابالغ شده الدی می گردد.
ماده  -2موضوع اين قرارداد عباراست از:
........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ماده -3مدت اين قر ارداد از لحاظ اجرای جعاله از ااريت انعداد قرارداد  ......ماه می باشد.

محل امضا و مهر بانک/موسسه اعتباری

محل امضا/مهر جاعل

محل امضا/مهرضامنین/وثیقه گذاران

مرراده  -4کررل جعررل موضرروع قرررارداد ،مبل ر (برره عرردد) ( ...........................................................برره حررروف)
 ......................................................................می باشد که (در صورت لزوم اخذ پيش دريافت) جاعرل مبلر (بره عردد)
( ................................................................به حروف)  ...........................................................آن را بابرت قسرمتی از جعرل
بانک/موسسه اعتباری به عنوان پيش پرداخت در وجه بانک/موسسه اعتباری قبو و اعهد نمود مابدی جعل به مبلر
(به عدد)( ............................به حروف) ..............................................................را در  .........قسط متروالی ،در قبرا قرب
رسيد ،به بانک/موسسه اعتباری بپردازد .سررسيد اولين قسط ،روز  ....................و سررسيد اقساط بعدی بره فاصرله
 ......ماه از سررسيد قسط قبل خواهد بود .جاعل همچنين متعهد گرديد در سررسيد آخرين قسط ،آنچه از بدهی و يرا
ساير هزينه ها و مطالبات ناشی از اين قرارداد بر ذمه وی باقی مانده باشد ،يکجا به بانک/موسسه اعتباری پرداخرت و
اسويه نمايد.
ابصره -در صورای که جاعل قبل از سررسيد اقساط مبادرت به اسويه امام يا قسرمتی ازبردهی خرود نمايرد،
بانک/موسسه اعتباری حداقل  90درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را متناسب با مدت باقيمانده ارا سررسريد
قسط يا اقساط پرداخت شده به عنوان پاداش به جاعل مسترد می نمايد.
ماده -5
( -1-5در صورای که جاعل جهت پرداخت هزينه ها و مراقبت بر نحوه انجام امام يرا بخشری از موضروع ايرن
قرارداد اعالم آمادگی نمايد) بانک/موسسه اعتباری با امضای اين قرارداد مبلر (بره عردد) ( ..................................بره
حروف) .....................................................................در اختيار جاعل قرارداد و نامبرده ضرمن اقررار بره دريافرت مبلر
مذکور ،متعهد و ملتزم گرديد اا ا زمحل آن کليه هزينه های انجام موضروع ايرن قررارداد را بره نماينردگی از طررف
بانک/موسسه اعتباری بپردا زد و مراقبت نمايد که موضوع اين قرارداد ،حداکثر ظرف مردت مرذکور در مراده( )3ايرن
قرارداد انجام شود و متعهد شد حداکثر ظرف همين مدت صوراحساب هزينه های انجام شده را ارايه و هر مبل از وجه
فوق را ارايه و هر مبل از وجه فوق را که پس از پرداخت هزينه ها باقی مانده است ،به بانک/موسسه اعتباری مسرترد
دارد.
ابصره -در صورای که در ضمن انجام عمليات جعاله ،بروز مضايق و موانعی از قبيل در دسترس نبرودن لروزام،
ابزارها يا ممانعت مراجع ذی صالح ،مانع ادامه عمليات جعاله شود ،جاعل موظف به رفع آن مضايق و موانع می باشرد و
در صورت عدم رفع و متعذر بودن ادامه عمليات ،جاعل موظف است عالوه بر عودت اصل مبل اعطايی مندرج در ايرن
ماده به بانک/موسسه اعتباری را متناسب با کار انجام شده پرداخت نمايد .جاعل حق هر گونه ايراد و اعتراض نسبت به
ناامام ماندن عمليات جعاله و جعل بانک/موسسه اعتباری را از خود سلب و اسداط نمود.
 -2-5بانک/موسسه اعتباری می اواند انجام امام يا بخشی از موضوع اين قرارداد را به اشرخي

و صرالحديد

خود ،در قالب قرارداد ديگری واگذار نمايد.

محل امضا و مهر بانک/موسسه اعتباری

محل امضا/مهر جاعل

محل امضا/مهرضامنین/وثیقه گذاران

ماده -6بانک/موسسه اعتباری حق دارد هر موقع صالح بداند برای ارزيابی و نظارت بر حسن انجام موضوع ايرن
قرارداد و ب ازديدهای فنی به منظور حصو اطمينان از صحت کار به محل انجام موضوع قرارداد مراجعه و از آن بازديرد
نمايد.
ماده  -7جاعل ضمن عدد خارج الزم امامی اعهدات و مفاد اين قرارداد را پذيرفته و حق فست اين قرارداد را از
خود سلب نمود.
ماده  -8دفاار و صوراحساب های بانک/موسسه اعتباری در هر مورد معتبر است .دفراار و صرورت حسرابهای
بانک/موسسه اعتباری از نظر اعالم به مراجع قضايی و يا دفااراسناد رسرمی و ادارات و دوايرر اجرايری ثبرت جهرت
محاسبات بعدی در جريان عمليات اجرايی در هر مورد مالک عمل می باشد.
ابصره -طرفين اوافق نمودند هر گونه اشتباه بانک/موسسه اعتباری در محاسبات قابل برگشت بروده و ضرمن
قبو محاسبات اصالحی ،نسبت به انظيم و اصالح اسناد و اوراق مربوط اقدام نمايند .
ماده  -9جاعل اظهار نمود از مدررات و ضوابط بانک /موسسه اعتباری درخصوص اسهيالت جعاله مطلع گرديده
و حائز شرايط دريافت اسهيالت می باشد  .درصورای که به اشخي

بانک /موسسه اعتباری  ،جاعل از مفاد اين

قرارداد از جمله هر گونه معامله ناقله احت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيده اين قرارداد اخطی نموده و يا از
اسهيالت به نحو غير مجاز استفاده نموده باشد ،بانک /موسسه اعتباری می اواند مانده مطالبات را به دين حا ابديل
نمايد .چنان چه جاعل هر يک از اقساط مذکور در ماده ( ) 4رادر سررسيد مدرر پرداخت ننمايد ،باقی مانده اقساط
حسب ضوابط ابالغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران ،ابديل به دين حا شده و بانک /موسسه اعتباری
حق مطالبه امامی طلب خود را از جاعل به صورت يک جا خواهد داشت  .جاعل متعهد است عالوه بر استرداد کل مبال
مذکور دراين ماده ،مبلغی را که مطابق ماده ( ) 10اين قرارداد برذمه وی اعلق می گيرد ،از ما خود به بانک  /موسسه
اعتباری بپردازد و درصورت عدم پرداخت ،بانک /موسسه اعتباری حق دارد وفق مفاد اين قرارداد ،مطالبات خود را
استيفا نمايد.
ماده  -10جاعل متعهدگرديد درصورت بروز هر يک از موارد مذکور در ماده (  ، ) 9حسب مورد از ااريت سررسيد
اقساط يا ابديل ديون به دين حا  ،اا ااريت اسويه بدهی  ،عالوه بر وجوه اأديه نشده خود ،مبلغی به عنوان وجه التزام
اأخير اأديه دين ،که طبق دستورالعمل محاسباای :
اعداد روز × نرخ وجه التزام اأخير دين × مانده مطالبات
اعداد روز های واقعی سا × 100
و به شرح زير محاسبه می گردد ،به بانک /موسسه اعتباری پرداخت نمايد.
نرخ وجه التزام اأخير اأديه دين معاد 6درصد به عالوه نرخ سود متعلده ...................درصد مجموعاً معاد
 ...........................درصد می باشد.

محل امضا و مهر بانک/موسسه اعتباری

محل امضا/مهر جاعل

محل امضا/مهرضامنین/وثیقه گذاران

ابصره  -1مانده مطالبات مندرج در دستور العمل محاسباای اين ماده حسب مورد عبارت است از مانده اقساط
سررسيد شده ای که جاعل نسبت به پرداخت آن به بانک  /موسسه اعتباری اقدام ننموده است و اقساط سررسيد
نشده ای که به دين حا ابديل شده است.
ابصره  -2مبنای محاسبه وجه التزام اأخير اأديه دين درخصوص مواردی که اخلف جاعل ناشی از ارايه اطالعات
نادرست موثر در انعداد و اجرای اين قرارداد و يا مصرف اسهيالت در محلی خارج از موضوع قرارداد باشد ،ااريت انعداد
قرارداد حاضر می باشد.
ماده  -11بانک/موسسه اعتباری پس از گذشت حداکثر دو ماه ازسررسيد هر يک از اقساط و عدم بازپرداخت آن
ها اوسط جاعل و يا بالفاصله پس از حا شدن ديون جاعل ،بايد مرااب را از طريق نشانی مندرج درماده ( ) 1اين
قرارداد و اصالحيه های اعالمی احتمالی ،برای ضامن  /ضامنين و وثيده گذار/گذاران ارسا کند .در غير اينصورت  ،اخذ
وجه التزام اأخير اأديه ديون مذکور در ماده (  ) 9از ضامن/ضامنين و وثيده گذار/گذاران امکان پذير نخواهد بود.
ماده  -12جاعل و ضامن/ضامنين طی عدد خارج الزم  ،به طور غيرقابل رجوع به بانک  /موسسه اعتباری اجازه و
اختيار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشی از اين قرارداد را اعم از مستديم يا غير مستديم پس از سررسيد يا حا
شدن ديون و درصورت عدم پرداخت ،از موجودی هر يک از حساب های (ريالی و ارزی)  ،اموا و اسناد آنان نزد بانک
/موسسه اعتباری و يا ساير بانک ها و موسسات اعتباری  ،رأسا و بدون نياز به حکم قضائی يا اجرايی برداشت نموده و
به حساب بدهی جاعل منظور نمايد  .درصورای که وجوه به صورت ارزی باشد بانک /موسسه اعتباری آن را به نرخ
اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران محاسبه و برداشت می نمايد  .اقدام بانک /موسسه اعتباری دراين
خصوص برای جاعل و ضامن/ضامنين غيرقابل اعتراض و الزم االجرا می باشد.
ابصره  -1هرگونه وجوهی که پس از سررسيد يا به اعويق افتادن مطالبات اين قراردادبه بانک /موسسه اعتباری
پرداخت ويا از حساب ها و اموا و اسناد برداشت می شود ،ابتدا بابت هزينه های قانونی و کارمزدها منظور شده و
مابدی بين اجزاء مختلف بدهی مشتری درخصوص اسهيالت موضوع اين قرارداد اسهيم بالنسبه
می شود.
ابصره  -2بانک/موسسه اعتباری اقدامات موضوع اين ماده را پس از اجرايی نمودن  ،از طريق نشانی مندرج در
ماده ( ) 1اين قرارداد و اصالحيه های اعالمی احتمالی  ،حسب مورد به جاعل يا ضامن  /ضامنين اطالع می دهد.
ماده  -13ضامن  /ضامنين با علم و اطالع وقوف کامل راجع به مندرجات يا اين قرارداد و کميت و کيفيت
اعهدات جاعل  ،منفرداً  ،مشترکاً و متضامناً  ،انجام کليه اعهدات و پرداخت بدهی هايی که در اراباط با انجام موضوع
اين قرارداد به عهده جاعل است را اعهد نمودند و بانک /موسسه اعتباری به استناد اين قرارداد حق دارد عالوه
برمراجعه به جاعل ،به هر يک از ضامنين  ،منفرداً و يا مشترکاً مراجعه و ايفای اعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلده
را وصو نمايد.

محل امضا و مهر بانک/موسسه اعتباری

محل امضا/مهر جاعل

محل امضا/مهرضامنین/وثیقه گذاران

ماده  -14هرگاه بانک/موسسه اعتباری برای وصو مطالبات خود درخواست صدور اجرائيه نمايد و حکم به نفع
بانک/موسسه اعتباری صادر شود پرداخت کليه هزينه های اجرايی و مبلغی معاد آئين نامه اعرفه حق الوکاله وکيل يا
نماينده قضايی و خسارات از هر جهت (طبق اشخي

و اعالم بانک /موسسه اعتباری ) برذمه جاعل بوده که عالوه

برانجام ساير اعهدات ،ملزم به پرداخت می باشد.
ماده -15به منظور اضمين حسن انجام اعهدات ناشی از اين قرارداد ،موارد مشروحه ذيل:
( مشخصات کامل وثيده /وثايق مأخوذه ذکر گردد)
........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
اوسط جاعل و يا وثيده گذار/گذاران

(درصورای که شخ

حديدی باشد) آقای /خانم ..........................

فرزند  .........................ااريت اولد  ...........................شماره شناسنامه  ..........................محل صدور .................................
شماره سريا

شناسنامه  .............................کدملی  ......................................کدپستی .....................................

به نشانی  ................................................................................................ .....شماره اماس ثابت ....................................
شماره الفن ه مراه  ...................................پست الکترونيک ..........................................
(درصورای که شخ

حدوقی باشد) شرکت  ..................................................ثبت شده به شماره .....................

اداره ثبت شرکت های  .................. ...............کد اقتصادی  ..................................شناسه ملی  ..............................با امضای
آقای/خانم...................................فرزند  .......................شماره شناسنامه........................ااريت اولد ..........................
کد ملی  .................................به عنوان .......................................شرکت و آقای /خانم .......................................
فرزند  .......................شمارهشناسنامه  .............................ااريت اولد  ...............................کد ملی .......................................
به عنوان  .............................شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره  ..........................روزنامه رسمی شماره
 .................................مورخ  .....................کد پستی ...............................
به نشانی ....................................................................................................................................
شماره اماس ثابت ......................................................شماره الفن همراه  .............................پست الکترونيک
 ......................................................................دروثيده بانک/موسسه اعتباری مستدر گرديد قب

واقباض درخصوص

مورد وثي ده مندرج در اين ماده به عمل آمد و حسب مورد مجدداً به طور صحيح و سالم احويل مالک يا مالکين داده
شد.
ماده  -16جاعل اعهد نمود که حسب مورد و درصورت اداضای بانک/موسسه اعتباری  ،هر آن چه مورد وثيده
قرار می گيرد و همچنين اموا موضوع عمليات ناشی از اين قرارداد را پس از امضای قرارداد حاضر ،در مدت انجام آن ،
محل امضا و مهر بانک/موسسه اعتباری

محل امضا/مهر جاعل

محل امضا/مهرضامنین/وثیقه گذاران

همه ساله به مبلغی که مورد موافدت بانک/موسسه اعتباری باشد دربرابر آاش سوزی ،انفجار  ،زلزله  ،سيل  ،صاعده و
ساير خطرات مرابطی که بانک/موسسه اعتباری اعيين می کند  ،نزد يکی از شرکت های بيمه مجاز ،به هزينه خود و به
نف ع بانک/موسسه اعتباری بيمه نمايد و بيمه نامه را بالدرنگ به بانک /موسسه اعتباری اسليم کند همچنين پانزده روز
قبل از اندضای مدت بيمه  ،مدارک اجديد بيمه را به بانک /موسسه اعتباری ارايه دهد درصورای که جاعل اعهدات
خود را به شرح فوق انجام ندهد بانک  /موسسه اعتباری می اواند وثائق و يا اموا موضوع عمليات ناشی از اين قرارداد
را وکالتاً از طرف جاعل به هزينه خود بيمه نموده و مبل هزينه شده را از جاعل مطالبه يا به حساب وی منظور نمايد.
بديهی است وکالت مذکور نافی اعهدات و مسئوليت های جاعل نخواهد بود ضمناً جاعل مکلف است درصورت بروز
خسارت به موارد بيمه شده ،سريعاً به بيمه گر و بانک /موسسه اعتباری اطالع دهد.
ماده  -17درصورای که به اشخي

بانک /موسسه اعتباری  ،جاعل و يا وثيده گذار /گذاران و يا ضامن/ضامنين

از مفاد اين قرارداد اخلف نمايند ،بانک /موسسه اعتباری می اواند نسبت به صدور اجرائيه جهت وصو مطالبات خود
به طرفيت هر يک از اشخاص ياد شده اقدام نمايد.
ماده  -18وثيده گذار /گذاران  ،ضمن اعالم و اقرار به اين که ااکنون نسبت به عين مورد وثيده هيچ گونه معامله
ای انجام نداده اند  ،متعهد و ملتزم گرديدند که:
 -1-18از هر گونه معامله ناقله احت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيده خودداری نمايند.
 -2-18بدون موافدت بانک/موسسه اعتباری در موارد وثيده اغييری ايجاد ننمايند و از انجام هر اقدامی که
موجب ندصان و اجهيزات ديگری اضافه شود  ،جزء موراد وثيده خواهد بود.
 -3-18در صورای که در مورد وثيده عالوه بر مستحدثات ،ااسيسات و اجهيزات فعلی ،مستحدثات و ااسيسات
و اجهيزات ديگری اضافه شود ،جزو موارد دثيده خواهد بود.
-4-18در صورای که قبل از فک اين سند امام يا قسمتی از موارد وثيده در معرض اجرای طرح های موسسات و
شرکت های دولتی و شهرداری و امثا قرار گيرد ،بانک/موسسه اعتباری  /قائم مدام و وکيل بالعز و وصی بعد از فوت
وثيده گذار /گذاران است که امامی اشريفات قانونی را انجام دهد و با امضای اسناد و دفاار مربوط  ،وجوهی را که از
طرف موسسه ذيربط در قبا املک امام يا قسمتی از موارد وثيده پرداخت نخواهد شد  ،به صورت نددی يا قسطی
دريافت کند و پس از احتساب و کسر هزينه های متعلده  ،خود را از محل باقيمانده وجه ،وصو نمايد  ،هرگاه بهای
ملک ،در صندوق ثبت يا دادگستری سپرده شده باشد  ،بانک /موسسه اعتباری حق دريافت وجوه سپرده را به ميزان
هزينه های متعلده و مطالبات خود خواهد داشت  .درصورای که وجوه وصو شده و يا موارد وثيده هزينه های متعلده و
مطالبات خود خواهد داشت .درصورای که وجوه وصو شده ويا موارد وثيده موضوع اين بند ،اکافوی مطالبان بانک
/موسسه اعتباری را ننمايد  ،جاعل متعهد گرديد کليه بدهی های خودرا بنا به اشخي

بانک/موسسه اعتباری ،فوراً

بپردازد .

محل امضا و مهر بانک/موسسه اعتباری

محل امضا/مهر جاعل

محل امضا/مهرضامنین/وثیقه گذاران

 -5-18هر گونه ندل و انتدا قبلی نسبت به منافع موردوثيده (ولو اين که ضمن سند عادی باشد ) را کتباً به
اطالع بانک /موسسه اعتباری رسانده و نيز قبل از انتدا منافع مورد وثيده احت هر عنوان از بانک /موسسه اعتباری
اأييديه اخذ نمايند.
 -6-18درصورای که مورد وثيده به املک بانک /موسسه اعتباری در آيد  ،محل مورد وثيده را اخليه و احويل
بانک /موسسه اعتباری نمايند درغير اين صورت به استناد مفاد اين قرارداد و نيز سند انتدا اجرايی  ،بانک /موسسه
اعتباری می اواند از طريق ادارات ثبت اسناد و امالک ،مورد انتدا را اخليه و اصرف نمايد.
ماده  -19کليه وکالت های افويضی به بانک /موسسه اعتباری موضوع مواد ( ) 18( ،) 16و( ) 22ضمن عدد خارج
الزم برای طرفين معين است و با سلب حق عز و ضم وکيل و امين و غيره و سلب حق اجرای مورد وکالت اوسط موکل
می باشد .
ماده  -20جاعل و وثيده گذار/گذاران قبو نمودند درصورای که بانک /موسسه اعتباری حسب ضوابط و مدررات
مربوط از جمله مدررات بانک مرکزی  ،مطالبات اين قرارداد را به اشخاص حدوقی ديگر منتدل کند ،اضمينات و وثايق
اين قرارداد به اعهدات الحق نيز منتدل شده وکماکان بابت اعهدات انتدا يافته دررهن و وثيده  ،باقی باشد.
ماده  -21کليه هزينه های مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحرير  ،بدون حق رجوع به
بانک  /موسسه اعتباری  ،کالً به عهده جاعل است .
ماده  -22جاعل و ضامن /ضامنين قبو نمودند بانک/موسسه اعتباری می اواند هر گونه داده و اطالعات ايشان
را در اختيار شرکت سنجش اعتبار مورد اأييد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران قرار دهد.
ماده -23اين قرارداد براساس اوافق طرفين و بر طبق ماده  « 15قانون عمليات بانکی بدون ربا ( بهره )
واصالحات و الحاقات قانونی آن و ماده ( « ) 7قانون اسهيل اعطای اسهيالت بانکی و کاهش هزينه های طرح و اسريع
در اجرای طرح های اوليدی و افزايش منابع مالی و کار آيی بانک ها ،درحکم سند رسمی و الزم االجرا بوده و اابع مفاد
« آيين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا» می باشد وامامی امضاء کنندگان قبو نمودن که کليه مندرجات
قرارداد را پذيرفته و نسبت به آن هيچ گونه اختالفی ندارندو جاعل ،ضامن /ضامنين و وثيده گذار/گذاران حق هر گونه
ايراد و اعتراضی را نسبت به مفاد قرارداد و نيز نسبت به اقدامات اجرايی بانک /موسسه اعتباری برای وصو مطالبات
خود و ايفای اعهدات جاعل در هر مرحله از عمليات اجرايی از خود سلب و اسداط نمودند .
ماده  -24مفاد اين قرارداد نافی حق اعتراض مشتری در مراجع ذی صالح نمی باشد.
اين قرارداد در  24ماده و  8ابصره و در  .......................نسخه انظيم و به رويت کامل بانک /موسسه اعتباری ،
جاعل ضامن /ضامنين و وثيده گذار /گذاران رسيد و ايشان ضمن اقرار به اطالع و آگاهی کامل از مفاد اين قرارداد و
پذيرش ابعات حدوقی و قانونی ناشی از آن به امضای امامی صفحات آن مبادرت نمودند و يک نسخه از اين قرارداد به
هر يک از آنها اسليم گرديد .
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