تاریخ................................ :
شماره............................... :

محل الصاق

بسمهتعالي

تمبر مالياتي

«قرارداد خريد دين»
ماده  -1طرفين قرارداد:

اين قرارداد بر اساس قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب  2661/6/8مجلس شوراي اسالمي و اصالحات بعدي آن
و نيز آييننامه ،د ستورالعملها و بخ شنامههاي ابالغي از سوي بانک مرکزي جمهوري ا سالمي ايران ،بين ام ضاکنندگان زير منعقد
ميگردد:
الف -بانک  .................................................................شععع ه  ..........................................کد  .................................................به نشععاني
 ................................................................................................................................................بععا نععمععايععنععدگععي آقععاي/خععانعع
 .........................................................................که از اين پس در اين قرارداد بانک ناميده ميشود و
ب( -در صورتي که تسهيالت گيرنده شخص حقيقي باشد) آقاي/خان  ....................................فرزند  ................................تاريخ تولد
 ..............................شماره شناسنامه  ...............................محل صدور  ..............................شماره سريال شناسنامه ...................................
کد ملي/شع ع ماره اختصعععاصعععي ات اع خارجي /شع ع ماره گار نا مه ات اع خارجي  .............................................کد اقتصعععادي
 ...............................................کععدپسععععتععي  .............................................................بععه نشععععانععي .........................................
...................................................................................................................................................................................................................
شعععماره تماس ثابت  ..............................................شعععماره تلفن همراه  ..........................................................پسعععت الکترونيک
..................................................................................................................
(در صععورتي که تسععهيالت گيرنده شععخص حقوقي باشععد) شععرکت  ......................................................ث ت شععده به شععماره
 ..........................................اداره ث ت شرکتهاي  ....................................کد اقت صادي  .........................................شنا سه ملي /شماره
اخت صا صي ات اع خارجي  ....................................................با ام ضاي آقاي/خان  .................................فرزند  ..............................شماره
شععناسععنامه  ..........................تاريخ تولد  .............................کد ملي/شععماره اختصععاصععي ات اع خارجي /شععماره گارنامه ات اع خارجي
 ......................................................بععه ع نوان  ..........................................شعععرکععت و آقععاي/خععا ن  ...................................فرزنععد
 ....................................شماره شنا سنامه  .......................تاريخ تولد  ..........................کد ملي /شماره اخت صا صي ات اع خارجي /شماره
گارنامه ات اع خارجي  .........................................................به عنوان  ........................................شععرکت و با مهر شععرکت ط ق آگهي
شع ع ماره  ..........................................روز نا مه رسعععمي شع ع ماره  .........................................مورخ  .................................کدپسعععتي
محل امضا و مهر بانک

محل امضا /مهر فروشنده

محل امضا/مهر ضامنين/وثيقهگذاران

()1

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

بعععععععععععه

نشعععععععععععععانعععععععععععي

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

.............................................................................................................................................................................................................
شع ع ماره ت ماس ثا بت  ............................................شع ع ماره تلفن همراه  .........................................................پسعععت الکترون يک
 .........................................................................................................................که از اين پس در اين قرارداد فروشنده ناميده ميشود.
(در صورت اخا ضمانت حسب صالحديد بانک) ج ع ضامن /ضامنين:
(در صورتي که ضامن/ضامنين شخص حقيقي باشد)
آقاي/خان  ..........................فرزند  ...........................تاريخ تولد  .......................شعععماره شعععناسعععنامه  .....................محل صعععدور
 .........................شماره سريال شناسنامه  ..........................کد ملي  .....................................کدپستي  .......................................به نشاني
 ..................................................................................................................................................................................................شععععمععاره
تععمععاس ثععابععت  ................................شععععمععاره تععلععفععن هععمععراه  ............................................پسععععت الععکععتععرونععيععک
......................................................................................................................................
(در صورتي که ضامن/ضامنين شخص حقوقي باشد)
شعععر کت  ..................................................ث ت شعععده به شع ع ماره  .........................................................اداره ث ت شعععر کت هاي
 ....................................کد اقتصععادي  ......................................شععناسععه ملي  ...............................................با امضععاي آقاي/خان
 ....................................فرزند  .......................................شماره شنا سنامه  ..........................تاريخ تولد  ...................................کد ملي
 ..........................................................................بععه عععنععوان  ......................................................شععععرکععت و آقععاي/خععانعع
 ..........................................فرزند  .........................................شماره شناسنامه  .........................تاريخ تولد  ..................................کد ملي
 ....................................................................به عنوان  ...................................................شععرکت و با مهر شععرکت ط ق آگهي شععماره
 .........................................روزنععامععه رسعععععمععي شعععععمععاره  .............................مععورخ  ........................کععدپسعععععتععي
 ...............................................................به نشععاني ...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
شع ع ماره ت ماس ثا بت  ..........................................شع ع ماره تلفن همراه  ...........................................................پسعععت الکترون يک
...............................................................................................................
ت صره -نشاني ،پست الکترونيک و تلفنهاي بانک  ،فروشنده و ضامن /ضامنين همان موارد مندرج در اين ماده است .چنانچه يکي از
اشخاص مزبور نشاني ،پ ست الکترونيک و تلفنهاي خود را تغيير دهد بايد موضوع را به صورت کت ي به طرفهاي ديگر ابالغ کند .تا
وقتي که تغيير موارد فوق ،کت اً به طرف ديگر ابالغ نشده باشد ،کليه مکات ات و مراسالت و ابالغيهها و اخطاريههاي اجرايي و غيره،
حسب مورد از طريق شماره تلفن (پيامک) ،پست الکترونيک و نشاني که در اين ماده قيد شده است ،ارسال مي شود و ابالغ شده تلقي
ميگردد.

محل امضا و مهر بانک

محل امضا /مهر فروشنده

محل امضا/مهر ضامنين/وثيقهگذاران
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ماده  -2مو ضوع قرارداد ع ارت ا ست از خريد نقدي سند /ا سناد/اوراق تجاري از فرو شنده به کمتر از م لغ ا سمي آن و با سرر سيد
يک سان به تاريخ  ....................به شرح م شخ صات جدول زير ،به م لغ کل (به عدد) ( ....................................................................به
حروف)  . ..............................................................................................................فروشع ع نده پس از ظهرنويسعععي و تحو يل اصعععل
سند/اسناد/اوراق تجاري مزبور به بانک  ،م لغ کل موضوع اين ماده را به صورت يکجا دريافت نمود.
رديف

نوع سند

شماره سريال

م لغ اسمي سند

نام متعهد سند

2
1
6
4
5
6
7
8
9
...
جمع م لغ اسمي اسناد( :به عدد و حروف)

ماده  - 3فروشنده کليه خيارات خصوصاً «خيار غ ن» را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده  -4دفاتر و صورتحسابهاي بانک در هر مورد معت ر است .دفاتر و صورتحسابهاي بانک از نظر اعالم به مراجع قضايي و يا
دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ث ت جهت محاس ات بعدي در جريان عمليات اجرايي در هر مورد مالک عمل ميباشد.
ت صره  -طرفين توافق نمودند ،هرگونه اشت اه بانک در محاس ات قابل برگشت بوده و ضمن ق ول محاس ات اصالحي ،نس ت به تنظي
و اصالح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمايند.
ماده  -5در صورت عدم پرداخت م الغ سند/ا سناد/اوراق تجاري مو ضوع اين قرارداد در سرر سيد ،فرو شنده ق ول و تعهد نمود م الغ
اسمي سند/اسناد/اوراق تجاري فوق و خسارت و هزينههاي مربوطه را ط ق مقررات و شرايط اين قرارداد پرداخت نمايد.
ماده  - 6هرگاه به هر علت و جهتي ،اقدام قضايي و قانوني عليه فروشنده از طرف شخص يا اشخاص ثالث صورت گيرد ،به نحوي
که به هر عنوان وصول مطال ات بانک ناشي از اين قرارداد ،ميسر نگردد ،رفع اشکال و مانع و همچنين مسئوليت امر به عهده فروشنده
بوده و فروشنده مسئول ج ران ضرر و زيان بانک و عواقب ناشي از تأخير در اجراي قرارداد خواهد بود.
ماده  -7فروشععنده اظهار نمود از مقررات و ضععوابط بانک در خصععوص تسععهيالت خريد دين مطلع گرديده و حائز شععرايط دريافت
تسهيالت ميباشد .فروشنده متعهد گرديد در صورتي که به تشخيص بانک  ،از مفاد اين قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله
محل امضا و مهر بانک

محل امضا /مهر فروشنده

محل امضا/مهر ضامنين/وثيقهگذاران
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تحت هر عنوان نس ت به عين مورد وثيقه اين قرارداد تخطي نموده و يا از تسهيالت به نحو غيرمجاز ا ستفاده نموده باشد،
عالوه بر بازپرداخت کل م لغ موضوع ماده ( )1اين قرارداد ،تمامي خسارات وارده به بانک را از تاريخ انعقاد قرارداد با نرخ ....
درصععد (به ميزان نرخ سععود تسععهيالت عقود غيرمشععارکتي) سععاهنه ،متناسععب با زمان و وجوه دريافتي از بانک  ،بر اسععاس
دستورالعمل محاس اتي زير از مال خود به بانک بپردازد:

ماده  -8فروشعنده متعهد گرديد در صعورت عدم پرداخت م الغ ماکور در ماده ( )7اين قرارداد ،عالوه بر م الغ يادشعده ،از تاريخ اعالم
تخلف تا تاريخ تسعععويه کامل مطال ات بانک  ،م لغي تحت عنوان وجه التزام تأخير تأديه دين را که ط ق دسعععتورالعمل
محاسع اتي زير محاس ع ه ميشععود ،به بانک پرداخت نمايد .در صععورت عدم پرداخت ،بانک حق دارد وفق مفاد اين قرارداد،
مطال ات خود را استيفا نمايد.

نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين ،معادل  6درصد بعالوه نرخ سود متعلقه  ...........درصد ،مجموعاً معادل  ...........درصد ميباشد.
ت صره  -مانده مطال ات مندرج در د ستورالعمل محا س اتي اين ماده ع ارت ا ست از مانده ت سويه ن شده م الغ مندرج در ماده ( )7اين
قرارداد که بر ذمه فروشنده تعلق گرفته است.
ماده  -9در صورت عدم پرداخت م الغ سند/اسناد/اوراق تجاري موضوع اين قرارداد در سررسيد ،بانک پس از گاشت حداکثر دو ماه از
سررسيد هر يک از اسناد مزبور و عدم بازپرداخت آنها توسط فروشنده ،بايد مراتب را از طريق نشاني مندرج در ماده ( )2اين قرارداد و
اصالحيههاي اعالمي احتمالي ،به ضامن/ضامنين و وثيقهگاار/گااران ارسال نمايد .در غير اين صورت ،اخا وجه التزام تأخير تأديه دين
ماکور در ماده ( )8از ضامن/ضامنين و وثيقهگاار/گااران امکانپاير نخواهد بود.
ماده  -11فروشنده و ضامن/ضامنين ،به طور غيرقابل رجوع به بانک اجازه و اختيار دادند که هرگونه مطال ات خود ناشي از اين قرارداد
را اع از مستقي يا غيرمستقي پس از سررسيد يا حال شدن ديون و در صورت عدم پرداخت ،از موجودي هر يک از حسابها (ريالي و
ارزي) ،اموال و اسناد آنان نزد بانک و يا ساير بانکها و مؤسسات اعت اري ،رأساً و بدون نياز به حک قضائي يا اجرايي برداشت نموده و
به حساب بدهي فرو شنده منظور نمايد .در صورتي که وجوه به صورت ارزي با شد بانک آن را به نرخ اعالمي از سوي بانک مرکزي
جمهوري اسالمي ايران محاس ه و برداشت مينمايد .اقدام بانک در اين خصوص براي فروشنده و ضامن /ضامنين غيرقابل اعتراض و
هزماهجرا ميباشد.
محل امضا و مهر بانک

محل امضا /مهر فروشنده

محل امضا/مهر ضامنين/وثيقهگذاران
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تبصره1ـــ هرگونه وجوهي که پس از سررسيد يا معوق شدن مطال ات اين قرارداد به بانک پرداخت و يا از حسابها و اموال و اسناد
بردا شت مي شود ،ابتدا بابت هزينههاي قانوني و کارمزدها منظور شده و مابقي بين سه جزء مانده ا صل ت سهيالت ،سود و
وجه التزام تأخير تأديه دين تسهي بالنس ه ميشود.
تب صره 2ـــ بانک اقدامات موضوع اين ماده را پس از اجرايي نمودن ،از طريق نشاني مندرج در ماده ( )2اين قرارداد و اصالحيههاي
اعالمي احتمالي ،حسب مورد به فروشنده يا ضامن/ضامنين اطالع ميدهد.
ماده  -11ضامن /ضامنين با عل و اطالع و وقوف کامل راجع به مندرجات اين قرارداد و کميت و کيفيت تعهدات فرو شنده ،منفرداً،
مشترکاً و متضامناً ،انجام کليه تعهدات و پرداخت بدهيهايي که در ارت اط با انجام موضوع اين قرارداد به عهده فروشنده است را تعهد
نمودند و بانک به استناد اين قرارداد حق دارد عالوه بر مراجعه به فروشنده ،به هريک از ضامنين ،منفرداً و يا مشترکاً مراجعه و ايفاي
تعهدات قرارداد را مطال ه و وجوه متعلقه را وصول نمايد.
ماده  -12هرگاه بانک براي وصععول مطال ات خود درخواسععت صععدور اجرائيه نمايد و حک به نفع بانک صععادر شععود ،پرداخت کليه
هزينههاي اجرايي و م لغي معادل آييننامه تعرفه حقالوکاله در امور اجرائي و همچنين در صورتيکه بانک ناگزير از توسل به اقدامات
قضايي گردد ،هزينههاي قضايي و دادرسي و حق الوکاله وکيل يا نماينده قضايي و خسارات از هر جهت (ط ق تشخيص و اعالم بانک
) بر ذمه فروشنده بوده که عالوه بر انجام ساير تعهدات ،ملزم به پرداخت آن ميباشد.
ماده ( -13در صورت اخا وثيقه /وثايق ح سب صالحديد بانک ) به منظور ت ضمين ح سن انجام تعهدات نا شي از اين قرارداد ،موارد
مشروحه ذيل:
(مشخصات کامل وثيقه /وثايق مأخوذه ذکر گردد)
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
توسعط فروشعنده و يا وثيقهگاار/گااران (در صعورتي که شعخص حقيقي باشعد) آقاي/خان  .......................................................فرزند
 ..............................تاريخ تولد  ................................شماره شنا سنامه  ..........................محل صدور  ............................شماره سريال
شعععععنععاسعععععنععامععه  .......................................کععد مععلععي  ............................................................................کععدپسعععععتععي
 ...................................................................بععه نشععععا ني .......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
شعععماره تماس ثابت  ...........................................شعععماره تلفن همراه  ............................................................پسعععت الکترونيک
...............................................................................................................
محل امضا و مهر بانک

محل امضا /مهر فروشنده

محل امضا/مهر ضامنين/وثيقهگذاران

( )5

(در صورتي که شخص حقوقي باشد) شرکت  ...................................................ث ت شده به شماره  ...............................................اداره
ث ت شعععر کت هاي  ............................................................کد اقتصعععادي  .........................................................شع ع ناسعععه ملي
 .................................................با امضععاي آقاي/خان  .....................................فرزند  ......................................شععماره شععناسععنامه
 ......................تاريخ تولد  .................................کد ملي  ........................................................................به عنوان  .........................شرکت
و آقاي/خان  .................................فرزند  ....................................شماره شناسنامه  .................................تاريخ تولد  ...........................کد
ملي  ......................................................به عنوان  ...........................شرکت و با مهر شرکت ط ق آگهي شماره  .........................روزنامه
رسمي شماره  ...................................مورخ  ............................کدپستي ...................................
به نشععاني ...................................................................................................................................................................................................
شعععماره تماس ثابت  .................................................شعععماره تلفن همراه  ......................................................پسعععت الکترونيک
.....................................................................................................................
در وثيقه بانک م ستقر گرديد .ق ض و اق اض درخ صوص مورد وثيقه مندرج در اين ماده به عمل آمد و ح سب مورد مجدداً به طور
صحيح و سال تحويل مالک يا مالکين داده شد.
ماده  -14فروشنده تعهد نمود که حسب مورد و در صورت تقاضاي بانک  ،مطال ات ناشي از اين قرارداد و هر آنچه مورد وثيقه قرار
ميگيرد را پس از ام ضاي قرارداد حا ضر ،در مدت انجام آن و تا زمان ت سويه کامل قرارداد ،به م لغي که مورد موافقت بانک با شد در
برابر آتش سوزي ،انفجار ،زلزله ،سيل ،صاعقه و ساير خطرات مرت طي که بانک تعيين ميکند ،نزد يکي از شرکتهاي بيمه مجاز ،به
هزينه خود و به نفع بانک بيمه نمايد و بيمهنامه را بالدرنگ به بانک تسععلي کند .ه چنين پانزده روز ق ل از انقضععاي مدت بيمه،
مدارک تجديد بيمه را به بانک ارايه دهد .در صورتي که فرو شنده تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد ،بانک ميتواند وثايق را
وکالتاً از طرف فروشنده به هزينه خود بيمه نموده و م لغ هزينه شده را از فروشنده مطال ه يا به حساب وي منظور نمايد .بديهي است
وکالت ماکور نافي تعهدات و مسئوليتهاي فروشنده نخواهد بود .ضمناً فروشنده مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بيمه
شده ،سريعاً به بيمهگر و بانک اطالع دهد.
ماده  -15در صورتي که به ت شخيص بانک  ،فرو شنده و يا وثيقهگاار/گااران و يا ضامن /ضامنين از مفاد اين قرارداد تخلف نمايند،
بانک ميتواند نس ت به صدور اجرائيه جهت وصول مطال ات خود به طرفيت هر يک از اشخاص يادشده اقدام نمايد.
ماده  -16وثيقهگاار/گااران ،ضعععمن اعالم و اقرار به اين که تا کنون نسع ع ت به عين مورد وثيقه هيچگونه معاملهاي انجام ندادهاند،
متعهد و ملتزم گرديدند که:
 -1-16از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نس ت به عين مورد وثيقه خودداري نمايند.
 -2-16بدون موافقت بانک در موارد وثيقه تغييري ايجاد ننمايند و از انجام هر اقدامي که موجب نقصان بهاي موارد وثيقه باشد
خودداري نمايند.
 -3-16در صورتي که در مورد وثيقه عالوه بر م ستحدثات ،تأ سي سات و تجهيزات فعلي ،م ستحدثات و تأ سي سات و تجهيزات
ديگري اضافه شود ،جزء موارد وثيقه خواهد بود.
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 -4-16در صورتي که ق ل از فک اين سند تمام يا قسمتي از موارد وثيقه در معرض اجراي طرحهاي مؤسسات و شرکتهاي
دولتي و شهرداري و امثال آن قرار گيرد ،بانک  ،قائ مقام و وکيل بالعزل و يا و صي بعد از فوت وثيقهگاار/گااران
است که تمامي تشريفات قانوني را انجام دهد و با امضاي اسناد و دفاتر مربوط ،وجوهي را که از طرف مؤسسه ذيربط
در ق ال تملک تمام يا قسمتي از موارد وثيقه پرداخت خواهد شد ،به صورت نقدي يا قسطي دريافت کند و پس از کسر
و احتساب هزينههاي متعلقه ،مطال ات خود را از محل باقيمانده وجه ،وصول نمايد .هرگاه بهاي ملک ،در صندوق ث ت
يا دادگ ستري سپرده شده با شد ،بانک حق دريافت وجوه سپرده را به ميزان هزينههاي متعلقه و مطال ات خود خواهد
دا شت .در صورتي که وجوه و صول شده و يا موارد وثيقه مو ضوع اين بند ،تکافوي مطال ات بانک را ننمايد ،فرو شنده
متعهد گرديد کليه بدهيهاي خود را بنا به تشخيص بانک  ،فوراً بپردازد.
 -5-16هرگونه نقل و انتقال ق لي نس ت به منافع مورد وثيقه (ولو اينکه ضمن سند عادي باشد) را کت اً به اطالع بانک رسانده
و نيز ق ل از انتقال منافع مورد وثيقه تحت هر عنوان ،از بانک تأييديه اخا نمايند.
 -6-16در صورتي که مورد وثيقه به تملک بانک درآيد ،محل مورد وثيقه را تخليه و تحويل بانک نمايند .در غير اين صورت به
ا ستناد مفاد اين قرارداد و نيز سند انتقال اجرايي ،بانک ميتواند از طريق ادارات ث ت ا سناد و امالک ،مورد انتقال را
تخليه و تصرف نمايد.
ماده  -17کليه وکالتهاي تفوي ضي به بانک مو ضوع مواد ( 26 ،24 ،21بند  )4-26و  12قرارداد حا ضر ،ضمن عقد خارج هزم براي
طرفين معين است و با سلب حق عزل و ض وکيل و امين و غيره و سلب حق اجراي مورد وکالت توسط موکل ميباشد.
ماده  -18فروشععنده و وثيقهگاار/گااران ق ول نمودند در صععورتي که بانک حسععب ضععوابط و مقررات مربوط ازجمله مقررات بانک
مرکزي ،مطال ات اين قرارداد را به اشخاص حقوقي ديگر منتقل کند ،تضمينات و وثايق اين قرارداد به تعهدات هحق نيز منتقل شده و
کماکان بابت تعهدات انتقال يافته در رهن و وثيقه ،باقي باشد.
ماده  -19کليه هزينههاي مربوط به اين قرارداد از جمله حق تم ر سند/ا سناد/اوراق تجاري مو ضوع قرارداد و افزايش احتمالي آن و
کليه هزينههاي مربوط به ث ت وثايق از جمله حقالث ت و حقالتحرير ،بدون حق رجوع به بانک ،کالً به عهده فروشنده است.
ماده  -21فرو شنده و ضامن /ضامنين ق ول نمودند بانک ميتواند هرگونه داده و اطالعات اي شان را در اختيار شرکت سنجش اعت ار
مورد تأييد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران قرار دهد.
ماده  -21اين قرارداد بر ا ساس توافق طرفين و بر ط ق ماده (« )25قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)» و ا صالحات و الحاقات
قانوني آن و ماده (« )7قانون تسهيل اعطاي تسهيالت بانکي و کاهش هزينههاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش
منابع مالي و کارآيي بانکها» در حک سند ر سمي و هزماهجرا بوده و تابع مفاد «آييننامه اجراي مفاد ا سناد ر سمي هزماهجرا»
ميباشد و تمامي امضاکنندگان ق ول نمودند که کليه مندرجات قرارداد را پايرفته و نس ت به آن هيچگونه اختالفي ندارند و فروشنده،
ضامن /ضامنين و وثيقهگاار/گااران حق هرگونه ايراد و اعترا ضي را نس ت به مفاد قرارداد و نيز نس ت به اقدامات اجرايي بانک براي
وصول مطال ات خود و ايفاي تعهدات فروشنده در هر مرحله از عمليات اجرايي ،از خود سلب و اسقاط نمودند.
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ماده  -22مفاد اين قرارداد نافي حق اعتراض مشتري در مراجع ذيصالح نميباشد.

اين قرارداد در  11ماده و  5ت صره و در  ............................ن سخه تنظي و به رؤيت کامل بانک  ،فرو شنده ،ضامنين و وثيقهگااران
رسيد و ايشان ضمن اقرار به اطالع و آگاهي کامل از مفاد اين قرارداد و پايرش ت عات حقوقي و قانوني ناشي از آن ،به امضاي تمامي
صفحات آن م ادرت نمودند و يک نسخه از اين قرارداد به هريک از آنها تسلي گرديد.
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