باسمه تعالي

قرارداد اجاره به شرط تملیک (اموال تملیکی)
 -1موجر :
بانک کشاورزی شعبه ( ........................تمامی شعب بانک عنداالقتضاء در حکم واحد هستند) با نمایندگی آقاای
خانم  ............................دارای شماره ملی  ..................که از این پس اختصارا «بانک » نامیده می شود.
 -2مستاجر:
ناااار شااارک .................................... .شنا اااه ملااای شاااماره .راگیااار  .....................کاااد اقتصاااادی
 ......................................به شاماره ببا ................... .در اداره ببا .شارک .هاای  ...................................باا
نمایندگی :
آقای خاانم . .................................رزناد  .........................شاماره ملای شاماره .راگیار ..............................
شماره شنا نامه  ........................صادره از  ...................تاریخ تولد ...................
و آقای خانم . .................................رزند  .........................شاماره ملای شاماره .راگیار ..............................
شماره شنا نامه  ........................صادره از  ...................تاریخ تولد ...................
که طبق اگهی مندرج در روزنامه ر می شماره  ....................ماور  ................باه ترتیاب  ..........و .................
شرک .بوده و حق امضاء ا ناد تعهد آور شرک .را همراه با مهر شرک .دارا می باشند.
تبصره  :نامبردگان .وق صرف نظر از م .و مشارک .خود در شرک .مستأجر ،کلیه الزامات  ،تعهادات و دیاون
ناشی از این قرارداد را منفرداً و متضامناً با مستأجر به عهده گر.تند و یا
آ قای خانم . ........................................رزند  ..................شاماره ملای شاماره .راگیار .................................
شماره شنا نامه  .................صادره از  ...................تاریخ  ..................کد اقتصاادی...................که از ایان پاس
اختصاراً مستأجر نامبرده می شود.
 -3مورد اجاره :
عبارتس .از ............................................................................................................
با این توضیح که مشخصات کامل تر مورد اجاره در صورتجلسه تحویل و تحول مور  ......................که مستاجر
آن را امضاء نموده (و جزء الینفک این قرارداد می باشد) درج شده ا ..
 -4مدت :
مدت این قرارداد از تاریخ  ........................شروع و در تاریخ  ......................خاتمه می یابد.
 -5مال االجاره

مال االجاره برای تمار مدت قرارداد مبلغ  ..........................ریال می باشد که مساتأجر مبلاغ ............................
ریاااال آن « را باااه عناااوان پااایب پرداخااا .باااه باناااک پرداخااا .نماااوده و باقیماناااده کاااه بااه مبلاااغ
....................................ریال می باشد بر ذمه مستاجر بوده و نامبرده تعهد نموده مبلغ مذکور را در  ........قسط با
.واصل  ........ماهه به مبلغ  ................................ریال و یاک قساط  ..........................ریاالی باه باناک بداردازد.
رر ید اولین قسط تاریخ  ...........................و رر ید آخرین قسط  .........................می باشد.
 -6شرایط :
 -6-1نظر به اینکه مورد اجاره به روی .مستاجر ر یده و نامبرده از کمی .و کیفی .اوصاف آن کالً و جزئاً مطلا
بوده و شخصاً اقدار به برر ی و تحویل آن نموده ا  ..لاذا مساتاجر حاق هرگوناه اعتاراض نساب .باه ناوع و
مشخصات و عیوب احتمالی مورد اجاره را از خود لب و ا قاط نمود.
 -6-2مستاجر با امضاء این قرارداد اقرار به تحویل مورد اجاره نمود.
 -6-3چون بانک حسب تقاضای مستأجر مورد اجاره را به منظور انجار عملیات مشروحه زیر :
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ..
که مورد توا.ق طر.ین قرارداد قرار گر.ته و مستاجر اجاره داده ا  .لذا مستاجر متعهد گردیده که مورد معاملاه
را حفظ و نگهداری نموده و به طور متعارف منحصراً به منظور .وق مورد ا تفاده قرار داده و کلیه قوانین ،مقررات
و موازین الزر االجرا در ارتباط با کاربرد صحیح از مورد اجاره را مرعی دارد.
 -6-4مستاجر حق ندارد مورد اجاره را کالً یا جزئاً بغیر انتقال دهد ،اجاره مجدد دهد و یا تح .هر عنوان دیگار
آنرا در اختیار شخص دیگری بگذارد ،مباشرت مستاجر (به ا تثنای موارد انتقال قهری) در ا تفاده از مورد اجااره
جز در موارد قهری و اضطراری بنا به تشخیص بانک الزامی می باشد .هر قاراردادی کاه بار خاالف ایان بناد باا
اشخاص بالث منعقد گردد باطل و کان لم یکن خواهد بود.
 -6-5بانک مسئولیتی نسب .به عدر ا تفاده از مورد اجاره در طول مدت اجاره ندارد و مستاجر مکلا

ا ا .در

هر حال نسب .به پرداخ .مال االجاره در رر ید مقرر اقدار نماید.
 -6-6پرداخ .کلیه هزینه های مربوط به تحویل ،حمل  ،نگهداری ،بهره برداری ،تعمیرات کلی یا جزئی و هزینه
تکمیل و نظایر آن و خرید قطعات و لوازر یدکی مورد نیاز برای اجااره و همنناین پرداخا .هرگوناه مالیاات،
عوارض ،حق بیمه و غیره در طول مدت اجاره بدون حق مطالبه از بانک با مساتاجر باوده و باناک مسائولیتی در
پرداخ .هزینه های .وق ندارد .در صورت ا ترداد مورد اجاره به باناک (باه هار دلیال) مساتاجر حاق مطالباه
هینگونه وجهی باب .هزینه .وق الذکر تح .هر عنوان را ندارد .در صورت پرداخ .هزینه های مذکور تو اط
بانک ،پرداخ .هزینه با مجوز مستاجر قبلی تلقی شده و بانک می تواند آن را از مستاجر مطالبه نماید.

 -6-7مستاجر حق تغییر کابری و یا هر نوع تغییر دیگر در مورد اجاره را بدون موا.ق .قبلی و کتبی بانک ندارد.
در صورت احداث هرگونه اعیانی یا نصب هرگونه تجهیزات که صر.اً با موا.ق .کتبی بانک مجااز خواهاد باود
مستحدبات و تجهیزات جدید جزء مورد اجاره و در مالکی .بانک تلقی خواهد شد.
 -6-8مستاجر حق .سخ این قرارداد را تا پایان مدت قرارداد از خود لب و ا قاط نمود.
 -6-9صرف نظر از پوشب بیمه ای که ممکن ا  .تو ط بانک ایجاد شده باشد ،مساتاجر مکلا

و متعهاد ا ا.

مورد اجاره را بال.اصله و قبل از هرگونه ا تفاده تح .پوشب بیمه جام و کامل به نف باناک قارار دهاد .کلیاه
خساراتی که ممکن ا  .در ابر حوادث طبیعی و قهری یا وانح عمدی یا هوی و  ...متوجه مورد اجاره گاردد
باید تح .پوشب بیمه .وق الذکر قرار گیرد .عدر ا تفاده از پوشب بیمه ای کامل و مسامحه در این امر مصاداق
تعدی و تفریط در نگهداری و ا تفاده از مورد اج اره تلقی می گردد.در ایان صاورت و یاا در صاورت تعادی و
تفریط مستاجر در نگهداری یا ا تفاده از مورد اجاره ،مستاجر ضامن جبران هرگونه خسارت وارده به مورد اجااره
و یا از بین ر.تن آن جزئاً یا کالً تح .هر عنوان می باشد و متعهد ملک

ا  .در صورت بروز خساارت ،بال.اصاله

مورد اجاره را تعمیر نموده و به صورت اولیه و به نحوی که مورد قبول باشاد درآورد .در صاورت عادر امکاان
تعمیر و ا تفاده مجدد از مورد اجاره( ،بنا به تشخیص بانک) ،مستاجر باید خسارت وارده به بانک را به میزانای کاه
بانک تعیین و اعالر می نماید ظرف مدت حداکثر  15روز از تاریخ مطالبه بانک تامین و پرداخا .نمایاد .در هار
صورت مال االجاره زمان تعمیر در رر ید مقرر برا اس بند  5پرداخ .خواهد شد.
 -6-10بانک به منظور انجار تشریفات مربوط به پرداخ .مالیات ها و عوارض و تحصایل مجاوز و پرواناه و اماور
مشابه برای ا تفاده از مورد اجاره به مستاجر بدون حق تفویض اختیار به غیر وکال .داد که نساب .باه انجاار آن
بدون دریا ..هینگونه وجهی ،از طرف بانک اقدار مقتضی معمول دارد.
 -6-11در صورتی که مستاجر قبل از پایان مدت اجاره قصد پرداخ .و تسویه کامل مال االجاره را بنماید ،بانک
می تواند با احتساب مبلغ باقیمانده مال االجاره نسب .به مدت ،تخفی

الزر را اعطاء نماید.

 -6-12در صورت عدر پرداخ .اقساط در رر یدهای مقرر یا هر پرداخ .دیگر که بر طبق این قرارداد بر ذمه
مستاجر ا  .از تاریخ مطالبه یا رر ید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی مبلغای بار ذماه مساتاجر تعلاق خواهاد
گر ...از این ر و نامبرده با امضاء این قرارداد متعهد گردید عالوه بر بدهی های تادیه نشده خود به بانک مبلغی
معادل شب درصد مانده بدهی برای هر ال به اضا.ه  .........درصد (معادل نار

اود مصاوب شاورای پاول و

اعتبار) به بانک پرداخ .نماید .به همین دلیل منظور مستاجر ضمن قرارداد حاضر به نحو غیر قابل برگش .به بانک
اختیار داد که از تاریخ رر ید تا تاریخ تسویه کامل بدهی ،بانک معادل مبلغ یاد شده را از هرگونه وجوه دیگار
نامبرده نزد خود برداش .و یا به همان میزان از ایر دارائیها مستاجر تملک نماید .اخذ مبلغ مقارر موضاوع ایان
ماده مان تعقیب عملیات اجرائی و قانونی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.
 -6-13مستاجر ضمن قرارداد حاضر تا تسویه کامل بدهی خود با شرط عدر عزل و عدر ضم امین و وکیل و غیره
به بانک تفویض اختیار و وکال .نمود که پرداختهای وی را باب .هر یک از بدهی های او که صورت گر.ته باشد
ابتدا باب .جریمه دیرکرد ،خسارت  ،حق الوکاله و ایر هزینه های دادر ی ،قانونی و قاراردادی و ادس بابا.
اقساط بدهی و بطور کلی به هر نحوی که بخواهد منظور نماید.

 -6-14در صورتی که مستاجر هریک از اقساط بدهی خود را در رر ید مقرر پردخ .ننماید و یا از هر شاروط
تعهدات و مقررات این قرارداد این قرارداد به تشخیص بانک تخل

نماید مانده بدهی وی تبدیل به دیان حاال

شده و بانک حق دارد تمامی مطالبات خود اعم از اقساط گذشته و آینده و خسارت و جریمه دیرکرد که بار ذماه
مستاجر مستقر شده و هزینه های اجرائی ،ببتی ،دادر ی و حق الوکاله متعلقه و ایر هزینه ها و خسارت و هر نوع
مخارج دیگری که بانک جه .ا تیفاء مطالبات خود پرداخ .نموده ا  .را طبق ا ناد و د.اتر قاانونی خاود از
طریق صدور اجرائیه یا به هر طریق دیگری که بانک تشخیص دهد مطالبه نماید .ضامناً هار جاا در ایان قارارداد
کلمات خسارت ،متفرعات یا هزینه بکار برده شده ا  .مقصود خسارت تاخیر تادیه هزینه اجرایی و دادر ی  ،حق
الوکاله وکیل و ایر هزیه های ببتی ،قانونی و عر.ی دیگر ا  .که بانک جه .وصول مطالباات خاود و تساویه
قرارداد حاضر متحمل می گردد.
 -6-15مستاجر مکل

ا  .کلیه عملیات بانکی در ارتباط با مورد اجاره قرارداد حاضر و حسب مورد طرح مربوط

را نزد بانک کشاورزی متمرکز نماید.
 -6-16مستاجر متعهد گردیده پالک منا بی که مبین مالکی .بانک باشد (با کیفیتی که مورد قبول بانک باشد) در
مورد اجاره نصب به نحوی که در معرض دید کامل بوده و همواره مراقب نماید که پالک مزبور نصب شده باقی
بماند.
 -6-17در پایان مدت اجاره و پس از پرداخ .آخرین قسط مال االجاره چناننه مستاجر کلیاه تعهادات خاود را
طبق این قرارداد در قبال بانک انجار داده باشد بانک نسب .به تملیک مورد اجاره به مستاجر اقدار الزر معمول
خواهد داش..
 -6-18مستاجر مسئولی .بی قید و شرط خود را در قبال تمامی ادعاها و دعاوی مربوط به ا تفاده از مورد اجااره
به هر نحو و صورت و از طرف هرکس که باشد تقبل و تعهد نمود .بدیهی ا  .کلیه هزینه های مترتب به دعااوی
مربوط به و یله مستاجر پرداخ .خواهد شد ومستاجر از این باب .حق رجوع به بانک را ندارد.
 -7موارد .سخ معامله و تحویل مورد اجاره :
 -7 -1بانک می تواند به تشخیص خود در صورت تحقق هر یک از موارد زیر به صورت یک جانبه نسب .به .سخ
معامله اقدار نماید .مراتب .سخ به و یله اظهارنامه ر می و بدون هیچ گونه تشریفات دیگر به مساتاجر اعاالر
خواهد شد.
ال

) مستاجر اجاره بها تعهد شده در این قرارداد را به موق ندرداخته باشد.

ب ) مستاجر هر یک از تعهدات مربوط به این قرارداد را به تشخیص بانک نقض کرده باشد.
ج) در صورتی که مستاجر تغییر شغل دهد یا .عالی .شغلی خود را در مدتی بیب از یک ماه متوق
عرضحال توق

بدهد و یا اشخاص دیگری اعالر توق

نماید و یا

او را نموده و تقاضای صدور حکم ورشکستگی وی را

از دادگاه نموده باشند و یا در پرداخ .دی ون خود به بانک ها و یا مو سات ماالی و غیار دچاار وقفاه و یاا
تخل

شود.

د) در صورتی که مستاجر متوق
حقوقی مستاجر) به عمل آید.

شده یا اقداماتی بارای اعاالر ابطاال یاا انحاالل آن (در .ارض شخصای.

ها) در صورتی که مستاجر ،چناننه شخص حقیقی باشد .وت کند یا محجور شود.
و ) اطالعات اعتباری که مستاجر در مورد خود به بانک داده صحیح نبوده ا ..

 -7-2چناننه مدت این قرارداد به عل. .سخ پایان پذیرد مستاجر مکل

ا :.

اوالً -حداکثر ظرف ده روز پس از .سخ  ،مورد اجاره را صحیح و الم با لواحاق و توابا و متعلقاات و اضاا.ات
بدون هیچ گونه عیب و نقص به بانک تحویل نماید .در غیر اینصورت بایستی عالوه بر تحویل ،برای هر هفته تاخیر
وجه التزامی معادل اجاره بها یک ماه را به موجر پردخ .کند.
بانیاً – در صورت .سخ قرارداد ،اقساط مال االجاره(اعم از پرداختی ،معوقه و آتی) با کسر پیب پرداخ .تبدیل به
اجرت المثل خواهد شد و مستاجر مکل

ا  .اجرت المثل ایار تصارف باه اضاا.ه هزیناه ا اتهالک ااختمان ،

تأ یسات و ماشین آالت را حسب نظر و تشخیص کارشناس ر می دادگستری که تو ط بانک تعیین مای گاردد و
نظر وی قاط برای طر.ین ا  .به بانک پرداخ .نماید.
در صورت پرداخ .مازاد بر اجرت المثل تعیین شده ،بانک نسب .به ا ترداد مازاد پرداختای باه مساتاجر اقادار
خواهد نمود.
 -7—3تشخیص الم و بی عیب و نقص بودن مورد اجاره با بانک می باشد در صورتی که بانک ماورد اجااره را
الم تشخیص ندهد می تواند از قبول آن خودداری نماید در این حال .مورد از مصادیق تل
شده و مستاجر مکل

مورد اجاره تلقی

ا  .خسارت وارده به بانک را به میزانی که بانک تعیاین و اعاالر نماوده و حاداقل آن از

باقیمانده مال االجاره کمتر نخواهد بود ظرف مدت  15روز از تاریخ مطالبه از محل ایر اماوال شخصای خاود،
تامین و پرداخ .نماید.
 -7-4با توجه به اینکه پیب پرداخ .موضوع ماده  5برابر تمار مدت قرارداد محا به و دریا.ا .شاده ا ا ..در
صورتی که قرارداد قبل از رر ید .سخ و مورد اجاره به بانک مسترد گردد مازاد پیب پرداخ .به نساب .مادت
ا تفاده نشده پس از کسر کلیه مطالبات بانک (اعم از خسارت هزینه های تعمیرات و  )...قابل ا ترداد خواهد بود.
 -8مستاجر و بانک حسب توا.ق حاصله موا.ق .نمودند قرارداد حاضر به ا تناد ماده  15قانون عملیات باانکی بادون
ربا و ماده  7قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی (مصوب  )1386در حکم ا ناد ر می الزر االجاراء باوده و تااب
مفاد آئین نامه اجرای مفاد ا ناد ر می می باشد .لذا طر.ین خود را مکل

و ملزر به رعای .آن می دانند و حق

هرگونه ایراد ،اعتراض و بحث و گفتگویی نسب .به اقدامات اجرائی در هر مرحله و از هر نظر تاا ا اتیفای کلیاه
حقوق بانک و ایفای کلیه تعهدات و پرداخ .دیون موضوع این قرارداد از خود لب و ا قاط نمودند.
 -9صرف نظر از پوشب بیمه ای که ممکن ا  .تو ط بانک ایجاد شده باشد ،مساتاجر مکلا

و متعهاد ا ا .ماورد

اجاره را بال.اصله و قبل از هرگونه ا تفاده تح .پوشب بیمه جام و کامل به نف بانک قرار دهد .کلیه خساراتی
که ممکن ا  .در ابر حوادث طبیعی و قهری یا وانح عمدی یا هوی و  ...متوجه مورد اجاره گردد باید تح.
پوشب بیمه .وق الذکر قرار گیرد .عدر ا تفاده از پوشب بیمه ای کامل و مسامحه در این امار مصاداق تعادی و
تفریط در نگهداری و ا تفاده از مورد اجاره تلقی می گردد .در ایان صاورت و یاا در صاورت تعادی و تفاریط
مستاجر در نگهداری یا ا تفاده از مورد اجاره ،مستاجر ضامن جبران هرگونه خسارت وارده به مورد اجاره و یا از

بین ر.تن آن جزئاً یا کالً تح .هر عنوان می باشد و مکل

و متعهد ا  .در صورت بروز خسارت ،بال.اصله مورد

اجاره را تعمیر نموده و به صورت اولیه و به نحوی که مورد قبول باشد درآورد.
در صورت عدر امکان تعمیر و ا تفاده مجدد از مورد اجاره ،مستاجر باید خسارت وارده به بانک را به میزانی کاه
بانک تعیین و اعالر می نماید ظرف مدت حداکثر  15روز از تاریخ مطالبه بانک تأمین و پرداخا .نمایاد .در هار
صورت مال االجاره زمان تعمیر در رر ید مقرر برا اس بند  5پرداخ .خواهد شد.
 -10اقامتگاه
اقامتگاه بانک
پس .الکترونیک ......................................کدپستی  ..........................تلفن..................
اقامتگاه مستاجر
پس .الکترونیک ......................................کدپستی  ..........................تلفن..................
تبصره  : 1اقامتگاه صاحبان امضای مجاز شرک .همان اقامتگاه شرک .می باشد.
تبصره  : 2مستاجر و متعهد متعهدین طبق ماده  1010قانون مدنی  ،نشانی منادج در ایان قارارداد را باه عناوان
اقامتگاه قراردادی خود معر.ی نمودند .چناننه یکی از اشخاص مزبور محل خود را تغییر دهد بایاد موضاوع را
به صورت کتبی به بانک ،ازمان بب .ا ناد و امالک و ازمان بب .احوال اعالر کند تا وقتی که تغییر اقامتگااه
با نشانی دقیق محل اقام .جدید ،کتباً به بانک ابالغ نشده بود،کلیه مکاتبات ،مرا الت  ،ابالغیه ها  ،اخطاریه های
اجرایی  ،اظهارنامه ر می و غیره که به نشانی اعالر شده در این قرارداد ،ار ال و یا به نامبردگاان یاا بساتگان یاا
خدمه آنان در محل مزبور تسلیم می شود ،ابالغ شده به مستاجر و متعهد متعهدین تلقی می گردد.
 -11مستاجر و متعهد متعهدین اقرار نمودند که از مفاد قانون مباارزه باا پولشاویی ،آیاین ناماه و د اتورالعمل هاای
اجرایی و ایر مقررات مبارزه با پولشویی و قانون ارتقای الم .نظار اداری اطالع و وقاوف کامال داشاته و
بدین و یله متعهد و ملزر به رعای .مقررات مذکور می باشند.
 -12این قرارداد در  12ماده و  4نسخه در تاریخ  .................................تنظیم گردید  .اصل قرارداد در بانک نگهداری
می شود و رونوش .آن تسلیم مستاجر گردید.

امضاء بانک

امضاء مستاجر

