محل الصاق

شماره :

بسمه تعالي

تمبر مالیاتی

تاریخ:

« فروش اقساطی وسایل تولید  ،ماشین آالت  ،وسایل حمل و نقل  ،کاالهای مصرفی با دوام ساخت داخل و تأسیسات ،
مواد اولیه ،لوازم یدکی و ابزار کار»

ماده  -1طرفین قرارداد :
این قرارداد براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره ) مصوب  1362/6/8مجلس

شسورای اسسیمی و

آیین نامه ها  ،دستورالعمل ها و بخشنامه های ابیغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسسیمی ایسران  ،بسین
امضا کنندگان زیر منعقد می گردد :
الف – بانک  /موسسه اعتباری ..............................شعبه  ..........................................کد ........................................
به نشسانی ..................................................................................................................................................................
با نمایندگی آقای  /خانم  ................................که از این پ

در این قرارداد بانک  /موسسسه اعتبساری نامیسده

می شود
ب( -در صورتی که تسهییت گیرنده شخص حقیقی باشد ) آقای /خانم  ........................فرزند.........................
تاریخ  ..........................تولد  ..........................شماره شناسنامه  ...............................محسل صسدور .....................
شماره سریال شناسنامه  ...............................کد ملی  /شماره اختصاصی اتباع خارجی  /شماره گذرنامه اتبساع
خسسارجی .......................کسسد اقتصسسادی  ............................................کسسد پسسستی................................................
به نشانی ..........................................................................................................................................................شماره
تمسساس ثابسس ............................................... .شسسماره تل سسن همسسراه .......................................................................
پس .الکترونیک ....................................
( در صورتی که تسهییت گیرنده شخص حقوقی باشد ) شرک ............................... .ثب .شده به شسماره ................................
اداره ثب .شرک .های  ....................................کد اقتصادی  ...........................شناسه ملی  /شسماره اختصاصسی
اتباع خارجی  ...........................با امضای آقای  /خانم  ...........................فرزند ........................شماره شناسسنامه
 ........................تاریخ تولد ....................کد ملی  /شماره اختصاصی اتبساع خسارجی /شسماره گذرنامسه اتبساع
خارجی  .......................به عنوان  ..................شرک .آقسای  /خسانم  ........................فرزنسد  ...................شسماره
شناسنامه  .............................تاریخ تولد  ....................کد ملی  /شسماره اختصاصسی اتبساع خسارجی  /شسماره
گذرنامه اتباع خارجی .........................به عنوان  .......................شرک .و با مهر شسرک .طبسآ آگهسی شسماره
 ..............................روزنامه رسمی شماره  .............................مورخ  .........................کدپستی ..............................
به نشانی .............................................................................. .........................................................................شسماره
تمسسساس ثابسسس ............................... .شسسسماره تل سسسن همسسسراه  ..............................پسسسس .الکترونیسسسک
 .................................................که از این پ

در این قرارداد خریدار نامیده می شود .

( در صورت اخذ ضمان .حسب صیحدید بانک  /موسسه اعتباری )

محل امضاو مهربانک/موسسه اعتباری

محل امضا/مهرخریدار

محل امضا/مهرضامنین/وثیقه گذاران

ج -ضامن  /ضامنین :
( در صورتی که ضامن  /ضامین شخص حقیقی باشد)

آقای/خسسانم  ........................................فرزنسسد  ........................................تسساریخ تولسسد ........................................
شماره شناسنامه  ........................................محل صسدور  ........................................شسماره سسریال شناسسنامه
 ........................................کدملی........................................کسسد پسسستی  ........................................بسسه نشسسانی
 ......................................................................................................شسسماره تمسساس ثابسس........................................ .
شماره تل ن همراه  ........................................پس .الکترونیک ........................................................
( در صورتی که ضامن /ضامنین شخص حقوقی باشد )

شرک ........................................ .ثبس .شسده بسه شسماره  ........................................اداره ثبس .شسرک .هسای
 ........................................کد اقتصادی  ........................................شناسه ملی  ........................................با امضای
آقای/خانم  ........................................فرزند  ........................................شماره شناسنامه ........................................
تاریخ تولسد  ........................................کسد ملسی  ........................................بسا سسم........................................ .
شسسسرک .و آقای/خسسسانم  ........................................فرزنسسسد  ........................................شسسسماره شناسسسسنامه
 ........................................تاریخ تولسد  ........................................کسد ملسی  ........................................بسا سسم.
 ........................................شرک .و با مهر شرک .طبآ آگهی شماره  ........................................روزنامسه رسسمی
شماره  ........................................مورخ  ........................................کدپستی  ........................................بسه نشسانی
 ................................................................................................شماره تماس ثاب ........................................ .شسماره
تل ن همراه  ........................................پس .الکترونیک ........................................
تبصره – نشانی  ،پس .الکترونیک و تل ن های بانک  /موسسه اعتباری  ،خریدار و ضامن /ضامنین همان
موارد مندرج در این ماده اس . .چنان چه یکی از اشخاص مزبور نشانی  ،پس .الکترونیک و تل ن های
خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به طرف ها ی دیگر ابیغ کند  .تا وقتی که تغییر موارد فوق ،
کتباً به طرف دیگر ابیغ نشده باشد  ،کلیه مکاتبات و مراسیت و ابیغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غیره ،
حسب مورد از طریآ شماره تل ن ( پیامک )  ،پس .الکترونیک و نشانی که در این ماده قید شده اس.
،ارسال می شود و ابیغ شده تلقی می گردد .
ماده  -2موضوع قرارداد عبارت اس .از فروش اقساطی  .....................................با مشخصات زیر به خریدار :
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ماده  -3خریدار ضمن پذیرش مسئولی .انتخاب  ،تحویل  ،حمل و نصب امسوال و کاالهسای موضسوع ایسن
قرارداد  ،متعهد گردید اموال و کاالهای مذکور را در طول مدت قرارداد  ،شخصاً مصرف نماید .
ماااده  -4کسسل بهسسای فسسروش نقسسدی مسسورد معاملسسه ( بسسه عسسدد )  (............................بسسه حسسروف )
 ..................... .............................می باشد و با تراضی و توافآ طرفین کل قیم .فروش اقساطی آن ( به عسدد )
 ( .......................................به حروف )  ................................تعیین گردید که خریسدار ضسمن قبسول آن  ،مبلس
( به عدد )  ( .....................................به حروف ) .........................................را نقداً پرداخ .نموده و متعهسد شسد
مابقی به مبل ( به عدد )  ( ............................................به حروف )  .........................................را در  ......قسس ،
در قبال قبض رسید به بانک  /موسسه اعتباری بپردازد  .اولین قس به مبل ( به عدد ) ...................................
( به حروف )  ..................................................و سررسید آن روز  ........می باشد و اقسسا بعسدی ( در صسورت

محل امضاو مهربانک/موسسه اعتباری

محل امضا/مهرخریدار

محل امضا/مهرضامنین/وثیقه گذاران

مسسساوی بسسودن اقسسسا و سررسسسیدهای معسسین ) بسسه مبلسس ( بسسه عسسدد ) ............................................
( به حروف ).......................و سررسید هر یک به فاصله  .......ماه از سررسید قس قبل می باشد  ( ،در صورت
غیر مساوی بودن اقسا ) به شرح زیر می باشد:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
تبصره  -1خریدار متعهد شد در سررسید آخرین قس آن چه از بدهی ،هزینه ها و مطالبات مندرج در ایسن
قرارداد بر ذمه وی باقی مانده باشد  ،یک جا به بانک  /موسسه اعتباری پرداخ .و تسویه نماید.
تبصره  -2در صورتی که خریداری قبل از سررسید اقسا موضوع این ماده مبادرت به واریز تمام یا قسمتی
از بدهی خود بنماید  ،بانک /موسسه اعتباری مابه الت اوت قیم .نقد و اقساطی موضوع قسرارداد را براسساس
شرای جدید ( تسویه پیش از موعد ) اصیح ومورد عمل قرار می دهد .
ماده -5خریدار کلیه خیارات خصوصاً « خیار عیب و غبن » را از خود سلب و ساق نمود .
ماده  -6دفاتر و صورت حساب های بانک /موسسه اعتباری در هر مورد معتبر ومورد قبول خریسدار اسس. .
تشخیص تخلف از هر یک از شرای و تعهدات این قرارداد با بانک  /موسسه اعتباری می باشد دفاتر و صورت
حساب های بانک /موسسه اعتباری از نظر اعیم به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسسمی و ادارات و دوایسر
اجرای ثب .جه .صدور اجرائیه یا محاسبات بعدی در جریان عملیسات اجرایسی در هسر مسورد مسی

عمسل

می باشد .
تبصره  -1م اد این ماده نافی حآ اعتراض خریدار در مراجع ذی صیح نمی باشد .
تبصره  -2طرفین توافآ نمودند  ،هرگونه اشتباه در محاسبات بانک /موسسه اعتباری قابل برگشس .بسوده و
ضمن قبول محاسبات اصیحی  ،نسب .به تنظیم و اصیح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمایند .
ماده  -7نظر به این که خریدار کلیه مجوزهای الزم را برای خرید موضوع معامله این قرارداد بسه نسام خسود
کسب نموده اس .لذا بانک /موسسه اعتباری به خریدار وکال .داد که از طرف بانک /موسسه اعتباری نسب.
به انتقال قطعی موضوع معامله این قرارداد به نام خود با تقبل تمسامی هزینسه هسای مربوطسه و انجسام کلیسه
تشری ات انتقال اقدام نماید و حآ مطالبه وجهی باب .هزینه های مربوطه از جمله حآ الوکاله را از خود سلب
و ساق نمود .
ماده  -8خریدار اظهار نمود از مقررات و ضواب بانک /موسسه اعتباری درخصوص تسهییت موضسوع ایسن
قرارداد مطلع گردیده و حائز شرای دریاف .تسهییت می باشد  .در صورتی که به تشخیص بانسک /موسسسه
اعتباری  ،خریدار از م اد این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تح .هر عنوان نسب .به عین مورد وثیقه
این قرارداد تخطی نموده و یا از تسهییت به نحو غیر مجاز است اده نموده باشد  ،بانسک /موسسسه اعتبساری
می تواند مانده مطالبات را به دین حال تبدیل نماید .چنان چسه خریسدار اقسسا مسذکور در مساده ( )4را در
سررسید مقرر پرداخ .ننماید  ،باقی مانده اقسا حسب ضواب ابیغسی از سسوی بانسک مرکسزی جمهسوری
اسیمی ایران ،تبدیل به دین حال شده و بانک /موسسه اعتباری حآ مطالبه تمامی طلب خود را از خریدار به
صورت یک جا خواهد داش. .
ماده  -9خریدار متعهد گردید در صورت تخطی از م اد این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحس .هسر
عنوان نسب .به عین مورد وثیقه این قرارداد تخطی یا است اده از تسهییت موضوع ایسن قسرارداد بسه نحسو
غیرمجاز ،حسب مورد از تاریخ سررسید اقسا یا تبدیل دیون به دین حال ،تا تاریخ تسویه بدهی ،عیوه بسر
وجوه تادیه نشده خود ،مبلغی به عنوان وجه التزام تاخیر تادیه دین که طبآ دستورالعمل محاسباتی :
محل امضاو مهربانک/موسسه اعتباری

محل امضا/مهرخریدار

محل امضا/مهرضامنین/وثیقه گذاران

تعداد روز× نرخ وجه التزام تاخیرتادیه دین × مانده بدهی
تعداد روزهای واقعی سال×100
محاسبه می گردد ،به بانک/موسسه اعتباری پرداخ .نماید .نرخ وجسه التسزام تساخیر تادیسه دیسن ،معسادل
6درصدبعیوه نرخ سود متعلقه  ....درصد ،مجموعاً  .....درصد می باشد.
تبصره -1مانده بدهی مندرج در دستورالعمل محاسباتی این ماده حسب مورد عبارتسس .از مانسده اقسسا
سررسید شده ای که خریدار نسب .به پرداخ .آن به بانک/موسسه اعتباری اقدام ننمسوده اسس .و اقسسا
سررسید نشده ای که به دین حال تبدیل شده اس..
تبصره -2مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در خصوص مواردی که تخلف خریسدار ناشسی از ارایسه
اطیعات نادرس .م وثر در انعقاد و اجرای این قرارداد و یا مصرف تسهییت در محلی خارج از موضوع قرارداد
باشد ،تاریخ انعقاد قرارداد حاضر می باشد.
ماده  -10بانک/موسسه اعتباری پ

از گذش .حسداکرر دو مساه از سررسسید هسر یسک از اقسسا و عسدم

بازپرداخ .آنها توس خریدار ویا بیفاصله پ

از حال شدن دیون خریدار ،باید موضوع را از طریسآ نشسانی

مندرج در ماده( ) 1این قرارداد و اصیحیه های اعیمی احتمالی ،به اطیع ضامن/ضامنین و وثیقه گذار/گذاران
برساند .د ر غیراینصورت ،اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین مسذکور در مساده( )9از ضامن/ضسامنین و وثیقسه
گذار/گذاران امکان پذیر نخواهد بود.
ماده  -11خریدار و ضامن/ضامنین به طور غیرقابل رجوع به بانک/موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که
هر گونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیرمستقیم پ

از سررسید یسا حسال شسدن

دیون و در صورت عدم پرداخ ،.از موجودی هر یک از حسابها (ریسالی و ارزی) ،امسوال و اسسناد آنسان نسزد
بانک/موسسه اعتباری و یا سایر بانکها و موسسات اعتباری ،راساً و بدون نیاز به حکسم قضسایی یسا اجرایسی
برداش .نموده و به حساب بدهی خریسدار منظسور نمایسد .در صسورتی کسه وجسوه بسه صسورت ارزی باشسد
بانک/موسسه اعتباری آن را به نرخ اعیمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسیمی ایران محاسبه و برداشس.
می نماید .اقدام بانک/موسسه اعتباری در این خصوص برای خریدار و ضامن/ضامنین غیرقابل اعتراض و الزم
االجرا می باشد.
تبصره -1هر گونه وجوهی که پ

از سررسید یا به تعویآ افتادن مطالبات ایسن قسرارداد بسه بانک/موسسسه

اعتباری پرداخ .و یا از حسابها و اموال و اسناد برداش .می شود ،ابتدا باب .هزینه های قانونی منظور شده و
مابقی بین سه جزء مانده اصل تسهییت ،سود و وجه التزام تاخیر تأدیه دین تسهیم بالنسبه می شود.
تبصره -2بانک/موسسه اعتباری اقدامات موضوع این ماده را پ

از اجرایی نمودن ،از طریآ نشانی مندرج

در ماده( ) 1این قرارداد و اصیحیه های اعیمی احتمالی ،به خریدار اطیع می دهد.
ماده -12ضامن/ضامنین با علم و اطیع و وقوف کامل راجع به مندرجات ایسن قسرارداد و کمیس .و کی یس.
تعهدات خریدار  ،من رداً ،مشترکاً و متضامناً  ،انجام کلیه تعهدات و پرداخ .بدهی هایی که در ارتبا با انجام
موضوع این قرارداد به عهده خریدار اس .را تعهد نمودند و بانک /موسسه اعتباری به استناد این قرارداد حآ
دارد عیوه بر مراجعه به خریدار  ،به هریک از ضامنین  ،من رداً و یا مشترکاً مراجعه و ای ای تعهدات قرارداد را
مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید .

محل امضاو مهربانک/موسسه اعتباری

محل امضا/مهرخریدار

محل امضا/مهرضامنین/وثیقه گذاران

ماده  -13هر گاه بانک /موسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود درخواس .صدور اجرائیه نماید و حکم به
ن ع بانک/موسسه اعتب اری صادر شود  ،پرداخ .کلیه هزینه های اجرایی و مبلغی معادل آیسین نامسه تعرفسه
حآ الوکاله در اموراجرائی و همچنین در صورتی که بانسک نساگریز از توسسل بسه اقسدامات قضسایی گسردد ،
هزینه های قضایی و دادرسی و حآ الوکاله وکیل یا نماینده قضایی و خسارات از هر جه ( .طبآ تشخیص و
اعیم بانک /موسسه اعتباری ) بر ذمه خریدار بوده که عیوه بر انجام سایر تعهدات  ،ملسزم بسه پرداخس .آن
می باشد .
ماده -14به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد  ،موارد مشروحه ذیل :
( مشخصات کامل وثیقه  /وثایآ مأخوذه ذکر گردد )

....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
توس خریدار و یا وثیقه گذار  /گذاران ( در صورتی که شخص حقیقی باشد ) آقای /خانم  .............فرزند ..................
تاریخ تولد  ..................شماره شناسسنامه  ......................محسل صسدور  ...............شسماره سسریال شناسسنامه
 .......................کسسسسسسد ملسسسسسسی  ...................................کدپسسسسسسستی  .................بسسسسسسه نشسسسسسسانی
 .................................................................شماره تماس ثاب .................... .شسماره تل سن همسراه  ............پسس.
الکترونیک ..............................
( در صورتی که شخص حقوقی باشد ) شرک ........................... .ثب .شده به شسماره  ...................اداره ثبس .شسرک.
های  ........................کد اقتصادی  ........................شناسه ملی  ........................با امضای آقای/خانم.....................
فرزند  ..................شماره شناسنامه  ..............تاریخ تولد  ..............کدملی .......................بسا سسم................... .
شرک .و آقای /خانم  ................فرزند .......................شماره شناسنامه  ..................تاریخ تولد  .............کد ملسی
 .....................با سم .................. .شرک .و با مهر شرک .طبآ آگهسی شسماره  ......................روزنامسه رسسمی
شسسسسسسماره  ..................مسسسسسسورخ  ................کدپسسسسسسستی ..........................بسسسسسسه نشسسسسسسانی
 .....................................................................................................شماره تماس ثابس ................... .شسماره تل سن
همراه  ........................پس .الکترونیک  ......................................................در وثیقه بانک  /موسسسه اعتبساری
مستقر گردید  .قبض و اقباض درخصوص مورد وثیقه مندرج در این ماده به عمل آمد و حسب مورد مجدداً به
طور صحیح و سالم تحویل مالک یا مالکین داده شد.
ماده  -15خریدار تع هد نمود که در صورت تقاضای بانک /موسسه اعتباری  ،هرآن چسه مسورد وثیقسه قسرار
می گیرد و همچنین اموال موضوع عملیات ناشی از این قرارداد را پ

از امضای قسرارداد حاضسر  ،در مسدت

انجام آن  ،همه ساله به مبلغی که مورد موافق .بانک  /موسسه اعتباری باشد در برابر آتش سوزی  ،ان جسار ،
زلزله  ،سیل  ،صاعقه و سایر خطرات مرتبطی که بانک /موسسه اعتباری تعیین می کند  ،نزد یکی از شسرک.
های بیمه مجاز  ،به هزینه خود و به ن ع بانک /موسسه اعتباری بیمه نماید و بیمه نامه را بیدرنگ به بانسک /
موسسه اعتباری تسلیم کند .هم چنین پانزده روز قبل از انقضای مدت بیمه  ،مدار

تجدید بیمه را به بانک

 /موسسه اعتباری ارایه دهد  .در صورتی که خریدار تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد  ،بانک /موسسه
اعتباری می تواند وثائآ را وکالتاً از طرف خریدار به هزینه خود بیمه نموده و مبل هزینه شسده را از خریسدار
مطالبه یا به حساب وی منظور نماید  .بدیهی اس .وکال .مذکور نافی تعهسدات و مسسئولی .هسای خریسدار
نخواهد بود ضمناً خریدار مکلف اس .در صورت بروز خسارت به موارد بیمه شده  ،سریعاً به بیمه گر و بانسک/
موسسه اعتباری اطیع دهد.
محل امضاو مهربانک/موسسه اعتباری

محل امضا/مهرخریدار

محل امضا/مهرضامنین/وثیقه گذاران

ماده  -16در صورتی که به تشخیص بانک /موسسه اعتباری  ،خریدار و یا وثیقه گذاران و یا ضامن /ضامنین
از م اد این قرارداد تخلف نمایند  ،بانک  /موسسه اعتباری می تواند نسب .به صدور اجرائیسه جهس .وصسول
مطالبات خود به طرفی .هر یک از اشخاص یاد شده اقدام نماید .
ماده  -17مالک یا مالکین مورد وثیقه  ،ضمن اعیم و اقرار به این که تاکنون نسب .به عین مورد وثیقه هیچ
گونه معامله ای انجام نداده اند  ،متعهد و ملتزم گردیدند که :
 -1-17از هر گونه معامله ناقله تح .هر عنوان نسب .به عین مورد وثیقه خودداری نمایند .
 -2-17بدون موافق .بانک  /موسسه اعتباری در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقسدامی
که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد خودداری نمایند .
 -3-17در صورتی که در مورد وثیقه عیوه بر مستحدثات  ،تأسیسات و تجهیسزات فعلسی  ،مسستحدثات و
تأسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود  ،جزء موارد وثیقه خواهد بود .
 -4-17در صورتی که قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معسرض اجسرای طسرح هسای
موسسات و شرک .های دولتی و شهرداری و امرال آن قرار گیرد  ،بانک /موسسه اعتباری  ،قائم مقام و وکیل
بیعزل و وصی بعد از فوت مالک یا مالکین مورد وثیقه اس .که تمامی تشری ات قانونی را انجسام دهسد و بسا
امضای اس ناد و دفاتر مربو  ،وجوهی را که از طرف موسسه ذی رب در قبال تملک تمام یا قسمتی از مسوارد
وثیقه پرداخ .خواهد شد  ،به صورت نقدی یا قسطی دریاف .کند و پ

از احتسساب و کسسر هزینسه هسای

متعلقه  ،مطالبات خود را از محل باقیمانده وجه  ،وصول نماید  .هرگساه بهسای ملسک  ،در صسندوق ثبس .یسا
دادگستری سپرده شده باشد ،بانک /موسسه اعتباری حآ دریاف .وجوه سپرده را بسه میسزان هزینسه هسای
متعلقه و مطالبات خودخواهد داش . .در صورتی که وجوه وصول شده و یا موارد وثیقه موضسوع ایسن بنسد ،
تکافوی مطالبات بانک  /موسسه اعتباری را ننماید  ،خریدار متعهد گردید کلیه بدهی هسای خسود را بنسا بسه
تشخیص بانک/موسسه اعتباری فوراً بپردازد .
 -5-17هرگونه نقل و انتقال قبلی نسب .به منافع مورد وثیقه ( ولو این که ضمن سند عادی باشد ) را کتبساً
به اطیع بانک/موسسه اعتباری رسانده و نیسز قبسل از انتقسال منسافع مسورد وثیقسه تحس .هسر عنسوان  ،از
بانک/موسسه اعتباری تأییدیه اخذ نمایند .
 -6-17در صورتی که مورد وثیقه به تملک بانک موسسه اعتباری درآید  ،محل مسورد وثیقسه را تخلیسه و
تحویل بانک/موسسه اعتباری نمایند  .در غیر این صورت به استناد م اد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرایی
 ،بانک/موسسه اعتباری می تواند از یکی از طرق قانونی  ،مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید.
ماده  -18کلیه وکال .های ت ویضی به بانک  /موسسه اعتباری ونیز تمامی شسرای قسرارداد حاضسر بسرای
طرفی ن معین اس .و با سلب حآ عزل و ضم وکیل و امین و غیره و سلب حآ اجرای مورد وکال .توس موکل
می باشد.
ماده  -19خریدار و وثیقه گذار  /گذاران قبول نمودند در صورتی که بانک  /موسسه اعتباری به منظور رونسآ
بازار ثانویه مطالبات رهنی  ،مطالبات این قرارداد را به اشخاص دیگر منتقل کنسد  ،تضسمینات و وثسایآ ایسن
قرارداد به تعهدات الحآ نیز منتقل شده و کماکان باب .تعهدات انتقال یافته در رهن و ثیقه  ،باقی باشد .
ماده  -20کلیه هزینه های مربو به ثب .قرارداد حاضر از جمله حآ الرب .و حآ التحریر  ،بدون حآ رجوع
به بانک /موسسه اعتباری  ،کیً به عهده خریدار اس. .
ماده  -21خریدار و ضامن  /ضامنین قبول نمودند بانک /موسسه اعتباری می تواند هرگونه داده و اطیعسات
ایشان را در اختیار شرک .سنجش اعتبار مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسیمی ایران قرار دهد .

محل امضاو مهربانک/موسسه اعتباری

محل امضا/مهرخریدار

محل امضا/مهرضامنین/وثیقه گذاران

ماده  -22این قرارداد براساس توافآ طرفین و بر طبآ ماده  « 15قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره ) » و
اصیحات و الحاقات قانونی آن و ماده (  « ) 7قانون تسهیل اعطای تسهییت بانکی و کاهش هزینسه طسرح و
تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها » در حکسم سسند رسسمی و الزم
االجرا بوده و تابع م اد « آیین نامه اجرای م اد اسناد رسمی الزم االجرا » می باشد و تمامی امضاء کننسدگان
قبول نمود ند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسب .به آن هیچ گونسه اختیفسی ندارنسد و خریسدار ،
ضامن /ضامنین و وثیقه گذار گذاران حآ هر گونه ایراد و اعتراضی را نسب .به م اد قرارداد و نیز نسسب .بسه
اقدامات اجرایی بانک  /موسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود و ای ای تعهدات خریدار در هر مرحلسه از
عملیات اجرایی  ،از خود سلب و اسقا نمودند .
این قرارداددر  22ماه و  9تبصره و در  ......نسخه تنظیم و به روی .کامل بانک /موسسه اعتبساری  ،خریسدار ،
ضامن  /ضامنین و وثیقه گذار  /گذاران رسید و ایشان ضمن اقرار به اطیع و آگاهی کامل از م اد این قرارداد
پذیرش تبعات حقوقی و قانونی ناشی از آن  ،به امضای تمامی ص حات آن مبادرت نمودند و یک نسخه از این
قرارداد به هر یک از آنها تسلیم گردید .

محل امضاو مهربانک/موسسه اعتباری

محل امضا/مهرخریدار

محل امضا/مهرضامنین/وثیقه گذاران

