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 تعالي بسمه
 

 »استصناع قرارداد«
 
 
 
 

 

 :قرارداد طرفين  -۱ ماده

 و اسالمي شوراي مجلس ۸/۶/۱۳۶۲ مصوب )بهره( ربا بدون يبانک عمليات قانون اساس بر قرارداد اين

 جمهوري يمرکز بانک يسو از يابالغ هايبخشنامه و هادستورالعمل ها،نامه آيين  اصالحات بعدي آن و نيز

 :گرددمي منعقد زير کنندگانامضا بين ،يرانا اسالمي

 نشاني به ................................کد  ............................................. شعبه ......................................... اعتباري مؤسسه/بانک -الف

...................................................................................................................................................................................................................... 

 مؤسسه/بانک قرارداد اين در پس اين از که ...................................................................... خانم/آقاي نمايندگي با

 و شودمي ناميده اعتباري

 ....................................... فرزند .......................................... خانم/آقاي )باشد حقيقي شخصگيرنده    تسهيالت که صورتي در( -ب

 سريال شماره ................................ صدور محل ................................ شناسنامه مارهش ................................ تولد تاريخ

 شماره گذرنامه اتباع خارجي/يخارج اتباع اختصاصي شماره /کد ملي .......................................... شناسنامه

 نشاني به ........................................................ کدپستي ..........................................کد اقتصادي  ...................................................

........................................................................................................... .......................................................................................................... 

پست الکترونيک  ..................................................شماره تلفن همراه  ...................................... ثابت تماس شماره

......................................................................................................................... 

 شماره به شده ثبت .................................................... شرکت )باشد حقوقي شخص گيرنده  تسهيالت که صورتي در(

 شناسه ..................................... اقتصادي کد ............................................. هايشرکت ثبت اداره ..............................................

 فرزند ..................................... خانم/آقاي امضاي با ................................................ يخارج اتباع اختصاصي شماره/ملي

 اختصاصي شماره/کد ملي .................................... تولد تاريخ .................................. شناسنامه شماره ...................................

 خانم/آقاي و شرکت ....................................... عنوان به ................................ شماره گذرنامه اتباع خارجي/يخارج اتباع

کد  ................................. تولد تاريخ ............................. شناسنامه شماره ................................. فرزند .................................

 .............................. عنوان به ............................... رنامه اتباع خارجيشماره گذ/يخارج اتباع اختصاصي شماره/ملي

 ..................................... شماره رسمي روزنامه ............................................... شماره آگهي طبق شرکت مهر با و شرکت

 : شماره

 : تاريخ
 

 

محل الصاق 

 تمبر مالياتي
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 ........................................................................................... نشاني به ........................................ کدپستي ............................... مورخ

............................................................................................................................................................................................................. 

 رونيکپست الکت .....................................................شماره تلفن همراه  ................................................... ثابت تماس شماره

................................................................................................................. 

 .شودمي ناميده مشتري قرارداد اين در پس اين از که

 :ضامنين /ضامن ـ ج )مؤسسه اعتباري/در صورت اخذ ضمانت حسب صالحديد بانک(

 )باشد حقيقي شخص ضامنين/ضامن که صورتي در(

 شناسنامه شماره ....................................... تولد تاريخ ........................................ فرزند ........................................خانم/آقاي

 ........................................... کد ملي ............................... شناسنامه لسريا شماره ......................... صدور محل ........................

 ............................................................................................................... نشاني به .............................................................. کدپستي

...................................................................................................................................................................................................................... 

پست الکترونيک  ....................................................شماره تلفن همراه  ..................................................ابت ث تماس شماره

............................................................................................................................. 

 )باشد حقوقي شخص ضامنين/ضامن که صورتي در(

 هايشرکت ثبت اداره ................................................ شماره به شده ثبت ..................................................... شرکت

 امضاي با ............................................... ملي شناسه ............................................. اقتصادي کد ........................................

 .............................. تولد تاريخ ......................... شناسنامه شماره .................................. فرزند ............................... خانم/آقاي

 فرزند ...................................... خانم/آقاي و شرکت ..................................به عنوان  ............................................... کد ملي

 ................................................. کد ملي .................................. دتول تاريخ ........................ شناسنامه شماره ................................

 شماره رسمي روزنامه ........................................ شماره آگهي طبق شرکت مهر با وشرکت  ...........................به عنوان 

 نشاني به ....................................................................... کدپستي ............................... مورخ .............................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

 پست الکترونيک ........................................................شماره تلفن همراه  ................................................ثابت  تماس شماره

....................................................................................................... 

 موارد همان ضامنين/ضامن و مشتري اعتباري، مؤسسه/بانک هاي نشاني، پست الکترونيک و تلفن -تبصره

 را خودهاي  ونيک و تلفننشاني، پست الکتر مزبور اشخاص از يكي چه چنان. است ماده اين در مندرج

 موارد فوق، تغيير كه وقتي تا. كند ابالغ ديگر هايبه طرف به صورت کتبي را موضوع بايد دهد تغيير
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 و اجرايي هاياخطاريه و هاابالغيه و مراسالت و مكاتبات كليه باشد، نشده ابالغ ديگر طرف به كتباً

شده  قيد ماده اين در كه نشانيالکترونيک و  پست، )پيامک(  شماره تلفن ، حسب مورد از طريقغيره

 .گردد مي شده تلقي و ابالغشود  مي ارسال است،

و تحويل  )توليد، تبديل، تغيير(تعهد به ساخت  از ستا عبارت قرارداد اين موضوع -۲ ماده

 :با مشخصات زير به مشتريباري مؤسسه اعت/از سوي بانک ..................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... .............................. 

حداکثر تا تاريخ طبق مفاد اين قرارداد، تعهد نمود موضوع قرارداد را  مؤسسه اعتباري/بانک

به مشتري تحويل  ............................................................................................................. و در محل ............................

  .نمايد

تا موعد مقرر اموال موضوع قرارداد مؤسسه اعتباري به تعهد خود مبني بر تحويل /در صورتي که بانک تبصره ـ

به ميزان نرخ سود ( ساالنه درصد ......معادل به منظور جبران زيان وارده، موظف است عمل ننمايد؛ 

دستورالعمل شرح به مدت تأخير  و دريافت  لغ پيشمبمتناسب با  ،)يرمشارکتیتسهيالت عقود غ

 :زير به مشتري پرداخت نمايد محاسباتي

 

 

 

 ..............................................................) ......................به حروف( ...................................................... )عدد به( مبلغ قرارداد -۳ماده 

 .................................................) .......................به حروف( ...........................................) .........عدد به( گرديد که تعيين

) عدد به( مبلغ مؤسسه اعتباري/بانک .باشد مي مؤسسه اعتباري/آن، سود بانک

مبلغ از کل را  .................................................................) .....................به حروف( ..................................................................

 مبلغ به مابقي ،دضمن قبول موارد فوق متعهد ش مشتري دريافت اخذ نمود و به عنوان پيش، قرارداد

 ..........................................................................) .............به حروف( ....................................................................) .....عدد به(

مؤسسه اعتباري /ل به بانکبه شرح ذي هاي معين/در سررسيد ه اقساطينسي را به صورت نقدي

  .پرداخت نمايد

 دريافت  مبلغ پيش× نرخ  × هاي تأخير روز تعداد

 ۱۰۰* تعداد روزهاي واقعي سال   
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......................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

 .باشد ميمؤسسه اعتباري به مشتري /بانکپس از تحويل کاال ماه  ........اولين قسط،  سررسيد تاريخ

مبادرت به تسويه تمام يا قسمتي از بدهي خود نمايـد،   اقساط سررسيد از قبل مشتريدر صورتي که  - رهتبص

درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را متناسب با مـدت باقيمانـده تـا     ۹۰حداقل  اعتباري مؤسسه/ بانك

 .نمايد مسترد مي مشتريسررسيد قسط يا اقساط پرداخت شده به عنوان پاداش به 

در قالب قرارداد را به تشخيص و صالحديد خود اين مؤسسه اعتباري ساخت اموال موضوع /بانک -۴ماده 

فيمابين قرارداد انعقاد  و قرارداد حاضر در صورت نمايد ميواگذار  سازندهبه قرارداد ديگري 

  .گردد اجرايي مي ،مؤسسه اعتباري و سازنده/بانک

ضمن نظارت بر متعهد گرديد اجراي قرارداد استصناع دوم است؛  که وکيل بانک در نحوهمشتري  -۵ ماده

پس از ساخت و تکميل اموال موضوع اين قرارداد، نسبت به مراحل ساخت اموال موضوع اين قرارداد، 

اموال عدم مراجعه مشتري به سازنده جهت تحويل  .تحويل گرفتن اموال از سازنده اقدام نمايد

نخواهد  مؤسسه اعتباري/و تعهد مشتري در پرداخت مطالبات بانک موضوع قرارداد، نافي مسئوليت

 .باشد خسارات ناشي از تخلف خود مي تماميجبران بود و مشتري مسئول 

يک  گردد، هيچ آغاز مي ......................پس از شروع فرآيند ساخت اموال موضوع اين قرارداد که در تاريخ  -۶ماده 

 . قرارداد را ندارنداز طرفين قرارداد حق فسخ 

، متعهد فسخ نمايدقبل از شروع فرآيند ساخت مؤسسه اعتباري قرارداد را /بانک ي کهدر صورت - ۷ماده 

.... تمامي خسارات وارده به مشتري را با نرخ عالوه بر بازپرداخت تمامي مبالغ دريافتي، گردد  مي

زير  دستورالعمل محاسباتيه بر اساس ساالن) به ميزان نرخ سود تسهيالت عقود غيرمشارکتی(درصد 

 :جبران نمايد

 

 

 

خسارات  وي متعهد به جبراندر صورت فسخ قرارداد قبل از شروع فرآيند ساخت از سوي مشتري،  تبصره ـ

 .باشد مؤسسه اعتباري مي/بانک حسب تشخيص احتمالي وارده

 مبلغ دريافتي× نرخ  ×  وزر تعداد

 ۱۰۰* تعداد روزهاي واقعي سال   
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هاي  حسابصورتدفاتر و  .است تبرمع مورد هر در اعتباري مؤسسه/بانک هايحسابصورت و دفاتر -۸ ماده

 اجراي دواير و ادارات و رسمي اسناد دفاتريا  و اعالم به مراجع قضايي نظر از مؤسسه اعتباري/بانک

 .باشدمي مالک عمل مورد هر ي درياجرا عمليات جريان در بعدي محاسبات جهت ثبت

 ضمن و بوده برگشت قابلمحاسبات  در مؤسسه اعتباري/بانک اشتباه هرگونه نمودند توافق طرفين - تبصره

 .نمايند اقدام مربوطه اوراق و اسناد اصالح و تنظيم به نسبت اصالحي، قبول محاسبات

 مطلع عقد استصناع خصوص در اعتباري مؤسسه/بانک ضوابط و مقررات از نمود مشتري اظهار -۹ماده 

 اعتباري، مؤسسه/بانک تشخيص به که صورتي در. باشدمي تسهيالت دريافت شرايط حائز و گرديده

وثيقه اين  مورد عين به نسبت عنوان هر تحت ناقله معامله هرگونه از جمله قرارداد اين مفاد مشتري از

. کند تبديل حال دين به را مطالبات مانده تواندمي اعتباري مؤسسه/بانک نمايد، قرارداد تخطي

 اقساط ماندهباقي ننمايد، پرداخت مقرر سيدسرر را در) ۳( ماده در مذکور اقساط مشتري چه چنان

 و شده حال دين به تبديل ايران، اسالمي جمهوري مرکزي بانک سوي از ابالغي ضوابط حسب

. داشت خواهد جايک صورت به مشتري از را خود طلب تمامي مطالبه حق اعتباري مؤسسه/بانک

 اين )۱۰(ماده  را که مطابق ماده، مبلغياين  مبالغ مذکور در كل استرداد بر عالوه است مشتري متعهد

 عدم درصورت و بپردازد مؤسسه اعتباري/بانك به خود مال از گيرد، مي تعلق وي ذمه بر قرارداد

 .نمايد استيفا را خود مطالبات قرارداد، اين مفاد وفق دارد حق مؤسسه اعتباري/پرداخت، بانك

مؤسسه اعتباري عالوه بر /ال موضوع قرارداد، بانکدر صورت امتناع مشتري از تحويل گرفتن امو -تبصره

تواند اموال مزبور را تحويل گرفته و به فروش برساند و بهاي دريافتي را  اقدامات موضوع اين ماده، مي

مؤسسه اعتباري و خسارات وارده، به حساب مشتري در /پس از کسر تمامي مطالبات بانک

 .نمايد مؤسسه اعتباري واريز مي/بانک

 هر تحت ناقله معامله هرگونه از جمله قرارداد اين مفاد تخطي ازمتعهد گرديد در صورت  مشتري -۱۰ ماده

، حسب مورد از تاريخ سررسيد اقساط يا تبديل ديون به وثيقه اين قرارداد مورد عين به نسبت عنوان

 تأخير التزام وجه عنوان بهمبلغي  خود، نشده تأديه وجوه بر عالوهدين حال، تا تاريخ تسويه بدهي، 

 :دستورالعمل محاسباتي طبقکه  دين، تأديه

 

 

 

 مطالبات مانده×  دين تأديه تأخير التزام وجه نرخ × روز تعداد                

 ۱۰۰* تعداد روزهاي واقعي سال                
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 درصد ۶ معادل دين، تأديه تأخير التزام وجه نرخ .نمايد پرداخت اعتباري مؤسسه/بانک گردد، به محاسبه مي

 .باشدمي درصد ........... معادل مجموعاً درصد، ............ متعلقه سود نرخ بعالوه

 اطاقس مانده از است عبارتحسب مورد  ماده اين دستورالعمل محاسباتي در مندرج لباتمطا مانده -۱ تبصره

و  است ننموده اقدام اعتباري مؤسسه/بانک به آن پرداخت به نسبت مشتري که اي شده سررسيد

 .اي که  به دين حال تبديل شده است اقساط سررسيد نشده

تخلف مشتري ناشي از ارايه  که مواردي خصوص در يند تأديه تأخير التزام وجه محاسبه مبناي -۲ تبصره

 .باشدمي حاضر قرارداد انعقاد تاريخ قرارداد باشد، اين اجراي و انعقاد در مؤثر نادرست اطالعات

يک از اقساط و عدم بازپرداخت  پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسيد هر اعتباري مؤسسه/بانک -۱۱ ماده

 نشانياز طريق  مراتب رابايد ، مشتريحال شدن ديون فاصله پس از بال و يا مشتريتوسط  ها آن

گذاران /گذار ضامنين و وثيقه/هاي اعالمي احتمالي، به ضامن اين قرارداد و اصالحيه) ۱(مندرج در ماده 

از ) ۱۰(در غير اين صورت، اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين مذکور در ماده . ارسال نمايد

 .پذير نخواهد بود گذاران امکان/گذار هضامنين و وثيق/ضامن

 اجازه اعتباري مؤسسه/بانک به رجوع غيرقابل طور به الزم، خارج عقد طي ضامنين/ضامن و مشتري -۱۲ ماده

 از پس غيرمستقيم يا مستقيم از اعم را قرارداد اين ناشي از خود مطالبات هرگونه که دادند اختيار و

 موجودي از پرداخت، عدم صورت در و يا حال شدن ديون ترييا فسخ قرارداد از سوي مش سررسيد

 سايرها و  بانک يا و اعتباري مؤسسه/بانک نزد آنان اسناد و اموال ،)ارزي و ريالي( هاحساب از يک هر

 بدهي حساب به و نموده برداشت اجرايي يا قضائي حکم به نياز بدون و رأساً اعتباري مؤسسات

 نرخ به را آن  اعتباري مؤسسه/بانک باشد ارزي صورت به وجوه که تيصور در .نمايد منظور مشتري

 اقدام .نمايدمي و برداشت محاسبه ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک سوي از اعالمي

 االجراالزم و اعتراض غيرقابل ضامنين/ضامن و مشتري براي خصوص اين در اعتباري مؤسسه/بانک

 .باشدمي

 اعتباري مؤسسه/بانک بهيا به تعويق افتادن مطالبات اين قرارداد  سررسيد از پس که وجوهي هرگونه ـ۱تبصره

 و کارمزدها های قانونی ابتدا بابت هزينه شود،مي برداشت اسناد و اموال و هاحساب از يا و پرداخت

 تسهيم دين تأديه تأخير التزام وجه و سود ،تسهيالت مانده اصل جزء سه بينمنظور شده و مابقي 

 .شود مي النسبهب

پس از اجرايي نمودن، از طريق نشاني مندرج در مؤسسه اعتباري اقدامات موضوع اين ماده را /بانک ـ۲ تبصره

 .دهد اطالع مي ضامنين/و ضامن هاي اعالمي احتمالي، به مشتري اين قرارداد و اصالحيه) ۱(ماده 
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 تعهدات كيفيت و كميت و قرارداد اين مندرجات به راجع كامل وقوف و اطالع و علم با ضامنين/ضامن -۱۳ ماده

 انجام با ارتباط در كه هاييبدهي پرداخت و تعهدات كليه انجام ،متضامناً و مشتركاًمنفرداً،  ،مشتري

 اين استناد به اعتباري مؤسسه/بانك و نمودند تعهد را است مشتري عهده به قرارداد اين موضوع

 ايفاي و مراجعه مشترکاًً يا و منفرداً ،ضامنين از هريك به ،مشتري هب مراجعه بر عالوه دارد حق قرارداد

 .نمايد وصول را متعلقه وجوه و مطالبه را قرارداد تعهدات

و حکم به نفع  نمايد اجرائيه صدور درخواست خود مطالبات وصول براي اعتباري مؤسسه/بانک هرگاه -۱۴ ماده

 تعرفه نامهآئين معادل مبلغي و اجرايي هاي هزينه كليه پرداخت ،مؤسسه اعتباري صادر شود/بانک

 گردد، قضايي اقدامات به توسل از ناگزير بانك كه صورتي در همچنين و اجرائي امور در الوکاله حق

 طبق( جهت هر از خسارات و قضايي نماينده يا وكيل الوكاله حق و دادرسي و قضايي هاي هزينه

 ملزم تعهدات، ساير انجام بر عالوه که بوده مشتري ذمه رب )اعتباري مؤسسه/بانك اعالم و تشخيص

 .باشدمي آن پرداخت به

 :ذيل مشروحه موارد قرارداد، اين از ناشي تعهدات انجام حسن تضمين منظور به -۱۵ ماده

 )گردد ذکر مأخوذه وثايق /وثيقه کامل مشخصات(

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 فرزند ........................................ خانم/آقاي )در صورتي که شخص حقيقي باشد( گذاران/گذاروثيقه يا و مشتري توسط

 ................................. صدور محل ........................... شناسنامه شماره ............................... تولد تاريخ .......................................

 به ....................................... کدپستي ................................................ کد ملي .................................... شناسنامه سريال شماره

 ........................................................................................................................................................................................................ شانين

پست الکترونيک  ................................................شماره تلفن همراه  ................................................ثابت  تماس شماره

......................................................................................... 

 اداره ............................................ شماره به شده ثبت ............................................ شرکت )در صورتي که شخص حقوقي باشد(

 .............................................. ملي شناسه ............................................ اقتصادي کد ................................... هايشرکت ثبت
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 تولد تاريخ ...................... شناسنامه شماره .................................... فرزند ................................ خانم/آقاي امضاي با

 خانم/آقاي و شرکت ........................................ به عنوان ........................................................... کد ملي ...............................

 کد ملي ................................... تولد تاريخ ....................... شناسنامه شماره .................................. فرزند ................................

 شماره آگهي طبق شرکت مهر با وشرکت  .................................. به عنوان ............................................

 ......................................... کدپستي .......................... مورخ ..................................... شماره رسمي روزنامه .................................

 ................................................................................................................................................................................................ نشاني به

پست الکترونيک  ..................................................شماره تلفن همراه  .............................................ثابت  تماس شماره

 مستقر اعتباري مؤسسه/بانک وثيقه در ................................................................................................................................

 طور به مجدداً حسب مورد و آمد عمل به ماده اين در مندرج وثيقه مورد درخصوص اقباض و قبض .گرديد

  .شد داده مالکين يا مالک تحويل سالم و صحيح

 وثيقه مورد چهآن هر، اعتباري مؤسسه/انکبدر صورت تقاضاي حسب مورد و که  نمود تعهد مشتري- ۱۶ ماده

 موافقت مورد که مبلغي به ساله همه در مدت انجام آن، حاضر، قرارداد يامضا از پس را گيردمي قرار

مرتبطي  خطرات ساير و صاعقه سيل، زلزله، انفجار، سوزي،آتش برابر در ،باشد اعتباري مؤسسه/بانک

 نفع به و خود هزينه به مجاز، بيمه هايشرکت از يکي نزد ،کندمي تعيين اعتباري مؤسسه/بانک که

 همچنين .کند تسليم اعتباري مؤسسه/بانک به بالدرنگ را نامهبيمه و نمايد بيمه اعتباري مؤسسه/بانک

 در .دهد هيارا اعتباري مؤسسه/بانک به را بيمه تجديد مدارک بيمه، مدت يانقضا از قبل روز پانزده

 را وثائق تواندمي اعتباري مؤسسه/بانک ندهد انجام فوق شرح به را خود هداتتع مشتري که صورتي

 حساب به يا مطالبه مشتري از را شده هزينه مبلغ و نموده بيمه خود هزينه به مشتري طرف از وکالتاً

 ضمناً .بود نخواهد مشتري هايمسئوليت و تعهدات نافي مذکور وکالت است بديهي .نمايد منظور وي

 مؤسسه/بانک و گربيمه به سريعاً شده، بيمه موارد به خسارت بروز صورت در است مکلف مشتري

 .دهد اطالع اعتباري

و يا  گذاران/گذاروثيقه و يا مشترياعتباري،  مؤسسه/بانک تشخيص به که صورتي در -۱۷ ماده

 صدور به سبتن تواند مي اعتباري مؤسسه/بانک نمايند، تخلف قرارداد اين مفاد از ضامنين/ضامن

 .نمايد اقدام خود به طرفيت هريک از اشخاص يادشده مطالبات وصول جهت اجرائيه

گونه  ضمن اعالم و اقرار به اين که تا کنون نسبت به عين مورد وثيقه هيچ ،گذاران/گذار وثيقه -۱۸ ماده

 :که گرديدند ملتزم و متعهداند،  اي انجام نداده معامله

 .نمايند خودداري وثيقه موردعين  به نسبت عنوان هر تحت ناقله معامله هرگونه از -۱۸-۱
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 اقدامي هر انجام از و ننمايند ايجاد تغييري وثيقه موارد در اعتباري مؤسسه/بانک موافقت بدون -۱۸-۲

 .نمايند خودداري باشد وثيقه موارد بهاي نقصان موجب که

 و مستحدثات فعلي، تجهيزات و أسيساتت مستحدثات، بر عالوه وثيقه مورد در که صورتي در -۱۸-۳

 .بود خواهد وثيقه موارد جزء ،شود اضافه ديگري تجهيزات و تأسيسات

 هايطرح اجراي معرض در وثيقه موارد از قسمتي يا تمام سند اين فک از قبل که صورتي در -۱۸-۴

 مقامقائم ي،اعتبار مؤسسه/بانک گيرد، قرار آن امثال و شهرداري و دولتي هايشرکت و مؤسسات

 انجام را قانوني تشريفات تمامي که است گذاران/گذار وثيقه فوت از بعد وصييا  و بالعزل وکيل و

 تمام تملک قبال در بطر ذي مؤسسه طرف از که را وجوهي مربوط، دفاتر و اسناد يامضا با و دهد

 از پس و کند دريافت قسطي يا نقدي صورت به شد، خواهد پرداخت وثيقه موارد از قسمتي يا

 هرگاه .نمايد وصول ،وجه باقيمانده محل از را خود مطالبات متعلقه، هاي هزينه کسر و احتساب

 دريافت حق اعتباري مؤسسه/بانک باشد، شده سپرده دادگستري يا ثبت صندوق در ملک، بهاي

 وجوه که صورتي در .داشت خواهد خود مطالبات و متعلقه هاي هزينه ميزان به را سپرده وجوه

 ننمايد، را اعتباري مؤسسه/بانک مطالبات تکافوي بند، اين موضوع وثيقه موارد يا و شده وصول

 .بپردازد فوراً ي،اعتبار مؤسسه/بانک تشخيص به بنا را خود هاي بدهي کليه گرديد متعهد مشتري

را کتباً ) ادي باشدکه ضمن سند ع ولو اين(هرگونه نقل و انتقال قبلي نسبت به منافع مورد وثيقه  -۱۸-۵

 مؤسسه/بانک از ،عنوان هر تحت وثيقه مورد منافع انتقال از قبلبه اطالع بانک رسانده و نيز 

 .نمايند اخذ تأييديه اعتباري

 و تخليه را وثيقه مورد محل ،درآيد اعتباري مؤسسه/بانک تملک به وثيقه مورد که صورتي در -۱۸-۶

 سند نيز و قرارداد اين مفاد استناد به صورت اين غير رد .دننماي اعتباري مؤسسه/بانک تحويل

 را انتقال مورد امالک، و اسناد ثبت ادارات طريق از تواندمي  اعتباري مؤسسه/بانک ي،ياجرا انتقال

 .نمايد تصرف و تخليه

 ۲۲و ) ۴-۱۸بند ( ۱۸، ۱۶، ۱۲مؤسسه اعتباري موضوع مواد /هاي تفويضي به بانک کليه وکالت -۱۹ ماده

قرارداد حاضر، ضمن عقد خارج الزم براي طرفين معين است و با سلب حق عزل و ضم وکيل و امين و 

 .باشد غيره و سلب حق اجراي مورد وکالت توسط موکل مي

حسب ضوابط و  اعتباري مؤسسه/بانک که صورتي در نمودند قبول گذاران/گذاروثيقه و مشتري -۲۰ ماده

، مطالبات اين قرارداد را به اشخاص حقوقی ديگر منتقل نک مرکزيمربوط ازجمله مقررات با مقررات



 گذاران وثيقه/ضامنين مهر/مضاا محل مهر مشتري/ امضا محل  اعتباري مؤسسه/بانک مهر امضا و محل

 
 

 انتقال تعهدات بابت کماکان و شده منتقل نيز الحق تعهدات به قرارداد اين وثايق و تضمينات کند،

 .باشد باقي وثيقه، و رهن در يافته

رجوع به  حق بدون تحرير،الحق و الثبتحق جمله از حاضر قرارداد ثبت به مربوط هايهزينه کليه -۲۱ماده 

 .است مشتري عهده به کالً ،اعتباري مؤسسه/بانک

 اطالعات و داده هرگونه تواندمي اعتباري مؤسسه/بانک نمودند قبول ضامنين/ضامن و مشتري -۲۲ ادهم

 .دهد قرار ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک تأييد مورد اعتبار سنجش شرکت اختيار در را ايشان

 و »)بهره( ربا بدون بانکي عمليات قانون« )۱۵( ماده طبق بر و طرفين توافق اساس بر قرارداد اين -۲۳ ماده

هاي  قانون تسهيل اعطاي تسهيالت بانكي و كاهش هزينه«) ۷(و ماده  آن قانوني الحاقات و اصالحات

حکم سند  در »ها هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك اجراي طرح طرح و تسريع در

 تمامي و باشدمي »االجراالزم رسمي اسنادمفاد  اجراي نامهآيين« مفاد تابع و بوده االجراالزمرسمي و 

 اختالفي گونههيچ آن به نسبت و پذيرفته را قرارداد مندرجات کليه که نمودند قبول امضاکنندگان

 مفاد به نسبت را اعتراضي و راداي هرگونه حق گذاران/گذاروثيقه و ضامنين/ضامن ،مشتري و ندارند

 ايفاي و خود مطالبات وصول براي اعتباري مؤسسه/بانک اجرايي اقدامات به نسبت نيز و قرارداد

 .نمودند اسقاط و سلب خود از ،اجرايي عمليات از مرحله هر در مشتري تعهدات

 .شدبا صالح نمي مفاد اين قرارداد نافي حق اعتراض مشتري در مراجع ذي -۲۴ماده 

 

 ،مشتري، مؤسسه اعتباري/بانک کامل يتؤر به و تنظيم نسخه در و تبصره ۱۰ و ماده ۲۴ در قرارداد اين

 تبعات پذيرش و قرارداد اين مفاد از کامل آگاهي و اطالع به اقرار ضمنايشان  و رسيد گذاران ضامنين و وثيقه

 و يک نسخه از اين قرارداد به هر نمودند مبادرت آنتمامي صفحات  امضاي به آن، از ناشي قانوني و حقوقي

 .ها تسليم گرديد يک از آن

 

 گذاران وثيقه/ضامنين مهر/امضا محل                            مشتري مهر/ امضا محل   اعتباري مؤسسه/بانک مهر و امضا محل

 


