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

«قرارداد فروش اقساطي مواد اوليه ،لوازم يدکي و ابزار کار»
ماده  -1طرفين قرارداد:
این قرارداد بر اساس قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب  1661/6/8مجلس شوراي اسالمي و آیين نامه ها ،دستووراعمم هتا و ب تا نامته
هاي ابالغي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران ،بين امضا کنندگان زیر منمقد مي گردد:
اعف -بانک /موسسه اعوباري  ...................شمبه ...................کد  ...................به نشاني...............................................................................................................
با نمایندگي آقاي /خانم ......................................که از این پس در این قرارداد بانک /موسسه اعوباري ناميده مي شود و
ب( -در صورتي که تسهيالت گيرنده ش ص حقيقي باشد)

آقاي/خانم  ................................فرزند  .......................تاریخ توعد  ...........................شماره

شناسنامه  ...................مح صدور  ...................شماره سریال شناسنامه  ................... ...کد ملي /شتماره اخوصاصتي اتبتاا ختارجي /شتماره گهرنامته اتبتاا
خارجي............................................کد اقوصادي  .................................کدپسوي ..................................
به نشاني ...............................................................................................................................................................................................................
شماره تماس ثابت ...................شماره تلفن همراه  .........................پست اعکورونيک..................................
(در صورتي که تسهيالت گيرنده ش ص حقوقي باشد) شرکت  .........................................ثبت شتده بته شتماره  ............................اداره ثبتت شترکتهتاي
..................................کد اقوصادي ..............................شناسه ملي /شماره اخوصاصي اتباا خارجي  ..............................با امضاي آقاي/خانم..............................
فرزند  ...................شماره شناسنامه  ...................تاریخ توعد ...................کد ملي /شماره اخوصاصي اتباا خارجي /شماره گهرنامه اتباا خارجي.........................
به عنوان .........................شرکت و آقاي /خانم  ................ .............فرزند ....................شماره شناسنامه  ....................تاریخ توعد  ....................کد ملي /شماره
اخوصاصي اتباا خارجي /شماره گهرنامه اتباا خارجي .........................به عنوان  .........................شرکت و با مهر شترکت ببتآ آگهتي شتماره ...................
روزنامه رسمي شماره  ...................مورخ ...................کدپسوي  .......................به نشاني ..............................................................................................................
شماره تماس ثابت  ...................شماره تلفن همراه  ....................پست اعکورونيک  ..................................که از این پس در این قرارداد خریدار ناميده ميشود.
(در صورت اخه ضمانت حسب صالح دید بانک /موسسه اعوباري) ج -ضامن /ضامنين:
(در صورتي که ضامن/ضامنين ش ص حقيقي باشد)
آقاي /خانم  ........ ...................فرزند  ...................تاریخ توعتد  ....................شتماره شناستنامه  ....................محت صتدور  ....................شتماره ستریال
شناسنامه  ......................کد ملي  ...........................کد پسوي .......................به نشاني  ...........................................................................................شماره تماس
ثابت .....................شماره تلفن همراه  ...............................پست اعکورونيک ............................................
(در صورتي که ضامن /ضامنين ش ص حقوقي باشد)
شرکت  ....................ثبت شده به شماره  ...................اداره ثبت شرکت هاي  ..................................کد اقوصادي  ..........................شناسه ملي ........................
با امضاي آقاي /خانم  .........................فرزند  ...................شماره شناسنامه  ....................تاریخ توعد  ...................کد ملي  .....................با سمت ......................
محل امضا و مهر بانک/موسسه اعتباري

1

محل امضا/مهر خريدار

محل امضا/مهر ضامنين/وثيقه گذاران

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

شرکت و آقاي /خانم  .........................فرزند  ...................شماره شناسنامه  ...................تاریخ توعد  ....................کد ملي ......................با سمت ......................
شرکت و با مهر شرکت ب بآ آگهي شماره  ...................روزنامته رستمي شتماره  ...................متورخ  ...................کتد پستوي  ............................بته نشتاني
 ........................................................................................ ..........شماره تماس ثابت  ...................شماره تلفن همراه  ....................پست اعکورونيک ...................
تبصره -نشاني ،پست اعکورونيک و تلفن هاي بانک /موسسه اعوباري ،خریدار و ضامن /ضامنين همان موارد مندرج در این ماده استت .ننتان نته یکتي از
اش اص مزبور نشاني ،پست اعکورون يکي و تلفن هاي خود را تغيير دهد باید موضوا را به صورت کوبي به برف هاي دیگر ابالغ کند .تتا وقوتي کته تغييتر
موارد فوق ،کوباً به برف دیگر ابالغ نشده باشد ،کليه مکاتبات و مراسالت و ابالغيه ها و اخطاریه هاي اجرایي و غيره ،حسب مورد از بریآ شتماره تلفتن
(پيامک) ،پست ا عکورونيک و نشاني که در این ماده قيد شده است ،ارسال مي شود و ابالغ شده تلقي مي گردد.
ماده  -2موضوا قرار داد عبارت است از فروش اقسابي  ....................با مش صات زیر به خریدار:
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
ماده  -3خریدار ضمن پهیرش مسئوعيت انو اب ،تحوی و حم اموال و کاالهاي موضوا این قرار داد ،مومهد گردید امتوال و کاالهتاي متهکور را در
بول مدت قرارداد ،ش صاً مصرف نماید.
ماده  -4ک بهاي فروش نقدي مورد ممامله (به عدد) ( .........................به حروف)  ................... ......................مي باشد و با تراضي و توافتآ بترفين کت
قيمت فروش اقسابي آن (به عدد) ( .........................به حتروف)  .................. ......................تميتين گردیتد کته خریتدار ضتمن قبتول آن ،مبلتد (بته عتدد)
( .........................بتته حتتروف)  ........................................را نقتتداً پرداختتت نمتتود و مومهتتد شتتد متتابقي بتته مبلتتد (بتته عتتدد) ( .......................بتته حتتروف)
 ......................................را در  ...................قسط ،در قبال قبض رسيد به بانک /موسسه اعوباري بپردازد .اوعين قسط به مبلد (بته عتدد) ( .......................بته
حروف)  .................. ......................و سررسيد آن روز  ....................مي باشد و اقساط بمدي (در صورت مساوي بودن اقساط و سررسيد هاي ممين) بته مبلتد
(به عدد) ( .....................به حروف)  ...............................و سر رسيد هر یک به فاصله  ....................ماه از سر رسيد قسط قب متي باشتد( ،در صتورت غيتر
مساوي بودن اقساط) به شرح زیر ميباشد:
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
تبصره  -1خریدار مومهد شد در سر رسيد آخرین قسط آن نه از بدهي ،هزینه ها و مطاعبات مندرج در این قرارداد بر ذمه وي باقي مانده باشد ،یک جا به
بانک/موسسه اعوباري پرداخت و تسویه نماید.
تبصره  -2در صورتي که خریدار قب از سر رسيد اقساط موضوا این ماده مبادرت به واریز تمام یا قسموي از بدهي خود بنمایتد ،بانک/موسسته اعوبتاري
ما به اعوفاوت قيمت نقد و اقسابي موضوا قرارداد را بر اساس شرایط جدید (تسویه پيا از موعد) اصالح و مورد عم قرار مي دهد.
ماده  -5خریدار کليه خيارات خصوصاً «خيار عيب و غبن» را از خود سلب و ساقط نمود.

محل امضا و مهر بانک/موسسه اعتباري
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محل امضا/مهر خريدار

محل امضا/مهر ضامنين/وثيقه گذاران

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

ماده  -6دفاتر و صورت حساب هاي بانک/موسسه اعوباري در هر مورد مموبر و مورد قبول خریدار است .تش يص ت لف از هر یک از شترایط و تمهتدات
این قرارداد با بانک /موسسه اعوباري مي باشد .دفاتر و صورت حساب هاي بانک/موسسه اعوباري از نظر اعالم به مراجع قضایي و یا دفاتر استناد رستمي و
ادارات و دوایر اجراي ثبت جهت صدور اجرائيه یا محاسبات بمدي در جریان عمليات اجرایي در هر مورد مالک عم مي باشد.
تبصره  -1مفاد این ماده نافي حآ اعوراض خریدار در مراجع ذي صالح نمي باشد.
تبصره  -2برفين توافآ نمودند ،هر گونه اشوباه در محاسبات بانک /موسسه اعوباري قاب برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصالحي ،نسبت به
تنظيم و اصالح اسناد و اوراق مربوبه اقدام نمایند.
ماده  -7نظر به این که خریدار کليه مجوزهاي الزم را براي خرید موضوا ممامله این قرارداد به نام خود کسب نموده است عها بانک /موسسه اعوباري
به خریدار وکاعت داد که از برف بانک/موسسه اعوباري نسبت به انوقال قطمي موضوا ممامله این قرارداد به نام خود با تقب تمامي هزینه هتاي مربوبته و
انجام کليه تشریفات انوقال اقدام نماید و حآ مطاعبه وجهي بابت هزینه هاي مربوبه از جمله حآ اعوکاعه را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده  -8خریدار اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک/موسسه اعوباري در خصوص تسهيالت موضوا این قرارداد مطلع گردیده و حائز شرایط دریافت
تسهيالت مي باشد ،در صورتي که به تش يص بانک/موسسه اعوباري ،خریدار از مفاد این قرارداد از جمله هر گونه ممامله ناقله تحت هر عنوان نستبت بته
عين مورد وثيقه این قرارداد ت طي نموده و یا از تسهيالت به نحو غير مجاز اسوفاده نموده باشد ،بانک/موسسه اعوباري مي تواند مانده مطاعبات را به دیتن
حال تبدی نماید .ننان نه خریدار اقساط مهکور در ماده ( )4را در سر رسيد مقرر پرداخت ننماید ،باقي مانده اقساط حسب ضوابط ابالغتي از ستوي بانتک
مرکزي جمهوري اسالمي ایران ،تبدی به دین حال شده و بانک/موسسه اعوباري حآ مطاعبه تمامي بلب خود را از خریتدار بته صتورت یتک جتا خواهتد
داشت.
ماده  -9خریدار مومهد گردید در صورت ت طي از م فاد این قرارداد از جمله هر گونه ممامله ناقله تحت هر عنوان نستبت بته عتين متورد وثيقته ایتن
قرارداد و یا اسوفاده از تسهيالت موضوا این قرارداد به نحو غير مجاز ،حسب مورد از تاریخ سررسيد اقساط یا تبدی دیون به دین حتال ،تتا تتاریخ تستویه
بدهي ،عالوه بر وجوه تأدیه نشده خود ،مبلغي به عنوان وجه اعوزام تأخير تأدیه دین که ببآ دسووراعمم محاسباتي:

تمداد روز × نرخ وجه اعوزام تأخير تأدیه دین × مانده بدهي
تمداد روزهاي واقمي سال × 111
محاسبه مي گردد ،به بانک/موسسه اعوباري پرداخت نماید .نرخ وجه اعوزام تأخير تأدیه دین ،ممادل  6درصد به عتالوه نترخ ستود موملقته ...................
درصد ،مجموعاً ممادل  ...................درصد مي باشد.
تبصره  -1مانده بدهي مندرج در دسووراعمم محاسباتي این ماده حسب مورد عبارت است از مانده اقساط سر رسيد شده اي کته خریتدار نستبت بته
پرداخت آن به بانک/موسسه اعوباري اقدام ننموده است و اقساط سر رسيد نشده اي که به دین حال تبدی شده است.
تبصره  -2مباني محاسبه وجه اعوزام تأخير تأدیه دین در خصوص مواردي که ت لف خریدار ناشي از ارایه ابالعات نادرست موثر در انمقتاد و اجتراي

محل امضا و مهر بانک/موسسه اعتباري
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محل امضا/مهر خريدار

محل امضا/مهر ضامنين/وثيقه گذاران

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

این قرارداد و یا مصرف تسهيالت در محلي خارج از موضوا قرارداد باشد ،تاریخ انمقاد قرارداد حاضر مي باشد.
ماده  -11بانک/موسسه اعوباري پس از گهشت حداکثر دو ماه از سررسيد هر یک از اقساط و عدم بازپرداخت آن ها توسط خریدار و یا بالفاصله پس
از حال شدن دیون خریدار ،باید موضوا را از بریآ نشاني مندرج در ماده ( )1این قرارداد و اصالحيه هاي اعالمتي احومتاعي ،بته ابتالا ضامن/ضتامنين و
وثيقه گهار/گهاران برساند .در غير این صورت ،اخه وجه اعوزام تأخير تأدیه دین مهکور در ماده ( )9از ضامن/ضامنين و وثيقه گهار/وثيقه گهاران امکتان پتهیر
ن واهد بود.
ماده  -11خریدار و ضامن/ضامنين به بور غير قاب رجوا به بانک/موسسه اعوباري اجازه و اخويار دارند که هتر گونته مطاعبتات ختود ناشتي از ایتن
قرارداد را اعم از مسوقيم یا غير مسوقيم پس از سر رسيد یا حال شدن دیون و در صورت عدم پرداخت ،از موجودي هر یک از حستاب هتا (ریتاعي و ارزي)،
اموال و اسناد آنان نزد بانک/موسسه ا عوباري و یا سایر بانک ها و موسسات اعوباري ،رأساً و بدون نياز به حکم قضایي یا اجرایي برداشت نموده و به حساب
بدهي خریدار منظور نماید .در صورتي که وجوه به صورت ارزي باشد بانک/موسسه اعوباري آن را به نرخ اعالمي از سوي بانک مرکزي جمهوري استالمي
ایران محاسبه و برد اشت مي نماید .اقدام بانک/موسسه اعوباري در این خصوص براي خریدار و ضامن/ضامنين غير قاب اعوراض و الزم االجرا مي باشد.
تبصره  -1هرگونه وجوهي که پس از سررسيد یا به تمویآ افوادن مطاعبات این قرارداد به بانک/موسسه اعوباري پرداخت و یا از حساب ها و امتوال و
اسناد بر داشت مي شود ،ابودا بابت هزینه هاي قانوني منظور شده و مابقي بين سه جزء مانده اص تسهيالت ،سود و وجه اعوزام تتأخير تأدیته دیتن تستهيم
بااعنسبه مي شود.
تبصره  -2بانک/موسسه اعوباري اقدامات موضوا این ماده را پس از اجرایي نمودن ،از بریآ نشاني مندرج در ماده ( )1این قرارداد و اصالحيه هتاي
اعالمي احوماعي ،به خریدار ابالا مي دهد.
ماده  -12ضامن/ضامنين با علم و ابالا و وقوف کام راجع به مندرجات این قرارداد و کميت و کيفيت تمهدات خریدار ،منفرداً ،مشورکاً و موضتامناً،
انجام کليه تمهدات و پرداخت بدهي هایي که در ارتباط با انجام موضوا این قرارداد به عهده خریدار است را تمهد نمودند و بانک/موسسه اعوباري به اسوناد
این قرارداد حآ دارد عالوه بر مراجمه به خریدار ،به هر یک از ضامنين ،منفرداً و یا مشورکاً مراجمه و ایفاي تمهتدات قترارداد را مطاعبته و وجتوه موملقته را
وصول نماید.
ماده  -13هرگاه با نک/موسسه اعوباري براي وصول مطاعبات خود درخواست صدور اجرائيه نماید و حکم به نفع بانک/موسسه اعوبتاري صتادر شتود،
پرداخت کليه هزینه هاي اجرایي و مبلغي ممادل آیين نامه تمرفه حآ اعوکاعه در امور اجرایي و همچنين در صورتي که بانک نتاگزیر از توست بته اقتدامات
قضایي گردد ،هزینه هاي قضایي و دادرسي و حآ اعوکاعه وکي یا نماینده قضایي و خسارات از هر جهت (ببآ تش يص و اعالم بانک/موسسه اعوبتاري)
بر ذمه خریدار بوده و عالوه بر انجام سایر تمهدات ،ملزم به پرداخت آن مي باشد.
ماده  -14به منظور تضمين حسن انجام تمهدات ناشي از این قرارداد ،موارد مشورحه ذی :
(مش صات کام وثيقه/وثایآ مأخوذه ذکر گردد)
.......................................................................................................................................................................................................................

محل امضا و مهر بانک/موسسه اعتباري
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محل امضا/مهر خريدار

محل امضا/مهر ضامنين/وثيقه گذاران

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

.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
توسط خریدار و یا وثيقه گهار/گهاران (در صورتي که ش ص حقيقي باشد) آقاي/ختانم  ........... .................فرزنتد  ...................تتاریخ توعتد ...................
شماره شناسنامه  ....................مح صدور  ....................شماره سریال شناسنامه  ....................کد ملي .............................کد پسوي  .........................به نشاني
 .........................................................................شماره تماس ثابت  ...................شماره تلفن همراه  ....................پست اعکورونيک ............................................
(در صورتي که ش ص حقوقي باشد) شرکت ...............................ثبت شده به شماره  ...........................اداره ثبت شرکت هتاي .....................................
کد اقوصادي  .............................شناسه ملي  ...............................با امضاي آقاي/خانم  .............................فرزند  ........................شماره شناسنامه ...................
تاریخ توعد  ...................کد ملي  ...............................با سمت  .......................شرکت و آقاي/خانم  ............. ................فرزنتد  ...................شتماره شناستنامه
 ...................تاریخ توعد  ...................کد ملي  ...............................با سمت  ........................شرکت و با مهر شرکت ببآ آگهي شتماره  ...................روزنامته
رسمي شماره  ...................مورخ  ...................کدپسوي  ...... .............................به نشاني  ........................................................................................شماره تماس
ثابت  ....................شماره تلفن همراه  .........................پست اعکورونيک  ........................................................در وثيقه بانک/موسسه اعوباري مستوقر گردیتد.
قبض و اقباض در خصوص مورد وثيقه مندرج در این ماده به عم آمد و حسب مورد مجدداً به بور صحيح و ساعم تحوی ماعک یا ماعکين داده شد.
ماده  -15خریدار تمهد نمود که در صورت تقاضاي بانک/موسسه اعوباري هر آن نه مورد وثيقه قرار مي گيرد را پس از امضتاي قترارداد حاضتر ،در
مدت انجام آن ،همه ساعه به مبل غي که مورد موافقت بانک/موسسه اعوباري باشد در برابر آتا سوزي ،انفجار ،زعزعه ،سي  ،صاعقه و سایر خطرات مرتبطتي
که بانک/موسسه اعوباري تميين مي کند ،نزد یکي از شرکت هاي بيمه مجاز ،به هزینه خود و به نفع بانک/موسسته اعوبتاري بيمته نمایتد و بيمته نامته را
بالدرنگ به بانک /موسسه اعوباري تسليم کند .هم ننين پانزده روز قب از انقضاي مدت بيمه ،مدارک تجدید بيمه را به بانک/موسسه اعوباري ارایته دهتد.
در صورتي که خریدار تمهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد ،بانک/موسسه اعوباري مي تواند وثائآ را وکاعواً از برف خریدار به هزینه خود بيمه نمتوده و
مبلد هزینه شده را از خریدار مطاعبه یا به حساب وي منظور نماید .بدیهي است وکاعت مهکور نافي تمهدات و مسئوعيت هتاي خریتدار ن واهتد بتود .ضتمناً
خریدار مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بيمه شده ،سریماً به بيمه گر و بانک/موسسه اعوباري ابالا دهد.
ماده  -16د ر صورتي که به تش يص بانک/موسسه اعوباري ،خریدار و یا وثيقه گهار/گهاران و یا ضامن/ضامنين از مفاد ایتن قترارداد ت لتف نماینتد،
بانک/موسسه اعوباري مي تواند نسبت به صدور اجرائيه جهت وصول مطاعبات خود به برفيت هر یک از اش اص یاد شده اقدام نماید.
ماده  -17ماعک یا ماعک ين مورد وثيقه ،ضمن اعالم و اقرار به این که تا کنون نسبت به عين مورد وثيقه هيچ گونه ممامله اي انجام نداده اند ،مومهد و
ملوزم گردیدند که:
 -1-17از هر گونه ممامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه خودداري نمایند.
 -2-17بدون موافقت بانک/موسسه اعوباري د ر موارد وثيقه تغييري ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدامي که موجب نقصان بهتاي متوارد وثيقته باشتد
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خودداري نمایند.
 -3-17در صورتي که در مورد وثيقه عالوه بر مسوحدثات ،تأسيسات و تجهيزات فملي ،مسوحدثات و تأسيسات و تجهيزات دیگري اضافه شود ،جتزء
موارد وثيقه خواهد بود.
 -4-17در صورتي که قب از فک این سند تمام یا قسموي از موارد وثيقه در ممرض اجراي برح هاي موسسات و شرکت هاي دوعوي و شتهرداري و
امثال آن قرار گيرد ،بانک/موسسه اعوباري ،قائم مقام و وکي بالعزل و وصي بمد از فوت ماعک یا ماعکين مورد وثيقه است که تمامي تشتریفات قتانوني را
انجام دهد و با امضاي اسناد و دفاتر مربوط ،وجوهي را که از برف موسسه ذي ربط در قبال تملک تمام یا قسموي از موارد وثيقه پرداخت خواهتد شتد ،بته
صورت نقدي یا قسطي دریافت کند و پس از احوساب و کسر هزینه هاي موملقه ،مطاعبات خود را از مح باقيمانده وجه ،وصول نماید .هر گاه بهاي ملتک،
در صندوق ثبت یا دادگسوري سپرده شده باشد ،بانک/موسسه اعوباري حآ دریافت وجوه سپرده را به ميزان هزینته هتاي موملقته و مطاعبتات ختود خواهتد
داشت .در صورتي که وجوه وصول شده و یا موارد وثيقه موضوا این بند ،تکافوي مطاعبات بانک/موسسه اعوباري را ننماینتد ،خریتدار مومهتد گردیتد کليته
بدهي هاي خود را بنا به تش يص بانک /موسسه اعوباري ،فوراً بپردازد.
 -5-17هر گونه نق و انوقال قبلي نسبت به منافع مورد وثيقه (وعو این که ضمن سند عادي باشد) را کوباً به ابالا بانک/موسسه اعوباري رستانده و
نيز قب از انوقال منافع مورد وثيقه تحت هر عنوان ،از بانک/موسسه اعوباري تأیيدیه اخه نمایند.
 -6-17در صورتي که مورد وثيقه به تملک بانک/موسسه اعوباري درآید ،مح مورد وثيقه را ت ليه و تحوی بانک/موسسه اعوباري نماینتد .در غيتر
این صورت به اسوناد مفاد این قرارداد و نيز سند انوقال اجرایي ،بانک /موسسه اعوباري مي تواند از یکي از برق قانوني ،مورد انوقال را ت ليه و تصرف نماید.
ماده  -18کليه وکاعت هاي تفویضي به بانک/موسسه اعوباري و نيز تمامي شرایط قرارداد حاضر براي برفين ممين است و با سلب حآ عزل و ضتم
وکي و امين و غيره و سلب حآ اجراي مورد وکاعت توسط موک مي باشد.
ماده  -19خریدار و وثيقه گهار/گهاران قبول نمودند در صورتي که بانک/موسسه اعوباري به منظور رونآ بازار ثانویه مطاعبتات رهنتي ،مطاعبتات ایتن
قرارداد را به اش اص دیگر منوق کند ،تضمينات و وثایآ این قرارداد به تمهدات الحآ نيز منوق شده و کماکان بابت تمهدات انوقال یافوه در رهن و وثيقه،
باقي باشد.
ماده  -21کليه هزینه هاي مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حآ اعثبت و حآ اعوحریر ،بدون حآ رجوا به بانک/موسسه اعوباري ،کال بته عهتده
خریدار است.
ماده  -21خریدار و ضامن/ضامنين قبول نمودند بانک/موسسه اعوباري مي تواند هر گونه داده و ابالعات ایشان را در اخويار شرکت ستنجا اعوبتار
مورد تأیيد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران قرار دهد.
ماده  -22این قرارداد بر اساس توافآ برفين و بر ببآ ماده « 15قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)» و اصالحات و اعحاقات قانوني آن و ماده ()7
«قانون تسهي اعطاي تسهيالت بانکي و کاها هزینه هاي برح و تسریع در اجراي برح هاي توعيدي و افزایا منابع ماعي و کارآیي بانک ها» در حکم
سند رسمي و الزم االجرا بوده و تابع مفاد «آیين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزم االجرا» مي باشتد و تمتامي امضتا کننتدگان قبتول نمودنتد کته کليته
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مندرجات قرارداد را پهیرفوه و نسبت به آن هيچ گونه اخوالفي ندارند و خریدار ،ضامن/ضامنين و وثيقه گهار/گهاران حآ هر گونه ایراد و اعوراضي را نستبت
به مفاد قرارداد و نيز نسبت به اقدامات اجرایي بانک/موسسه اعوباري براي وصول مطاعبات خود و ایفاي تمهدات خریدار در هر مرحله از عمليات اجرایتي ،از
خود سلب و اسقاط نمودند.
اسناد قرارداد :اسناد ذی جزء الینفک این قرارداد مي باشند:
 1ت مصوبه شماره  ..................مورخ  .....................کميوه اعوباري بانک  /شمبه  ................اعالمي بي نامه شماره  .......................مورخ ......................
به خریدار.
1ت............................................................................................................................................................................................
6ت...........................................................................................................................................................................................
این قرارداد در  11ماده و  9تبصره و در

نس ه تنظيم و به رویت کام بانک/موسسه اعوباري ،خریدار ،ضامن/ضامنين و وثيقه گهار/گهاران رستيد و

ایشان ضمن اقرار به ابالا و آگاهي کام از مفاد این قرارداد و پهیرش تبمات حقوقي و قانوني ناشي از آن ،به امضاي تمامي صفحات آن مبادرت نمودند و
یک نس ه از این قرارداد به هر یک از آن ها تسليم گردید.
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