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

« فروش اقساطي وسايل توليد ،ماشين آالت ،وسايل حمل و نقل ،کاالهاي مصرفي با دوام ساخت داخل و تأسيسات»
ماده  -1طرفين قرارداد:
این قرارداد بر اساس قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب  1661/6/8مجلس شوراي اسالمي و آیين نامه ها ،دستورالعمل ها و بخش نامههاي
ابالغي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران ،بين امضاکنندگان زیر منعقد مي گردد:
الف -بانک /موسسه اعتباري  .......................................................................................................................شعبه .............................................
کد  .............................................به نشاني .............................................................................................................................................................
با نمایندگي آقاي /خانم  ............که از این پس در این قرارداد بانک /موسسه اعتباري ناميده مي شود و
ب( -در صورتي که تسهيالت گيرنده شخص حقيقي باشد) آقاي/خانم...............................................................................................................
فرزند  .......................................................تاریخ تولد  .......................................شماره شناسنامه .....................................................................
محل صدور  ...............................................شماره سریال شناسنامه  .................................................کد ملي /شماره اختصاصي اتباع خارجي /شماره گذرنامه
اتباع خارجي .....................................................کد اقتصادي  .....................................کدپستي ........................................................
به نشاني ..............................................................................................................................................................................................................
شماره تماس ثابت  ...........................................شماره تلفن همراه  ...........................................پست الکترونيک ..........................................
(در صورتي که تسهيالت گيرنده شخص حقوقي باشد) شرکت ..........................................................................................................................
ثبت شده به شماره  ..........................................اداره ثبت شرکتهاي  ........................................................کد اقتصادي .....................................
شناسه ملي /شماره اختصاصي اتباع خارجي  ................................................با امضاي آقاي/خانم  .............................................فرزند .....................................
شماره شناسنامه ............................تاریخ تولد............................کد ملي/شماره اختصاصي اتباع خارجي/شماره گذرنامه اتباع خارجي...........................................
به عنوان  ...........................شرکت و آقاي /خانم  ............................فرزند ....................شماره شناسنامه  .....................تاریخ تولد ......................کد ملي/شماره
اختصاصي اتباع خارجي /شماره گذرنامه اتباع خارجي ..................................به عنوان .........................شرکت و با مهر شرکت طبق آگهي شماره......................
روزنامه رسمي شماره  .....................مورخ .....................کدپستي  ...............................به نشاني ..................................................................................................
شماره تماس ثابت  ...................شماره تلفن همراه  ....................پست الکترونيک  ..................................که از این پس در این قرارداد خریدار ناميده ميشود.
(در صورت اخذ ضمانت حسب صالحدید بانک /موسسه اعتباري) ج -ضامن /ضامنين:
(در صورتي که ضامن/ضامنين شخص حقيقي باشد)
آقاي /خانم  ........ ...................فرزند  ...................تاریخ تولدد  ....................شدماره شناسدنامه  ....................محدل صددور  ....................شدماره سدریال

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

محل امضا/مهر ضامنين/وثيقه گذاران

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

شناسنامه  ......................کد ملي  ...........................کد پستي .......................به نشاني  ...........................................................................................شماره تماس
ثابت .....................شماره تلفن همراه  ...............................پست الکترونيک ............................................
(در صورتي که ضامن /ضامنين شخص حقوقي باشد)
شرکت  ........................ثبت شده به شماره  .....................اداره ثبت شرکت هاي  ..........................کد اقتصادي  ....................شناسه ملي ........................
با امضاي آقاي /خانم  ......................فرزند  ...................شماره شناسنامه  ....................تاریخ تولد  ...................کد ملي  .......................با سمت .......................
شرکت و آقاي /خانم  ......................فرزند  ...................شماره شناسنامه  ...................تاریخ تولد  ....................کد ملي  .......................با سمت .......................
شرکت و با مهر شرکت طبق آگهي شدماره  ...................روزنامده رسدمي شدماره  ...................مدورخ  ...................کدد پسدتي  .........................بده نشداني
 ................................................................... ...................شماره تماس ثابت  ...................شماره تلفن همراه  ....................پست الکترونيک ...............................
تبصره -نشاني ،پست الکترونيک و تلفن هاي بانک /موسسه اعتباري ،خریدار و ضامن /ضامنين همان موارد مندرج در این ماده است .چنان چه یکي
از اشخاص مزبور نشاني ،پست الکترونيکي و تلفن هاي خود را تغيير دهد باید موضوع را به صورت کتبي به طرف هاي دیگر ابالغ کند .تا وقتي کده تغييدر
موارد فوق ،کتباً به طرف دیگر ابالغ نشده باشد ،کليه مکاتبات و مراسالت و ابالغيه ها و اخطاریه هاي اجرایي و غيره ،حسب مورد از طریق شدماره تلفدن
(پيامک) ،پست الکترونيک و نشاني که در این ماده قيد شده است ،ارسال مي شود و ابالغ شده تلقي مي گردد.
ماده  -2موضوع قرار داد عبارت است از فروش اقساطي  ............................با مشخصات زیر به خریدار:
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
ماده  -3خریدار ضمن پذیرش مسئوليت انتخاب ،تحویل ،حمل و نصب اموال و کاالهاي موضوع این قرار داد ،متعهد گردید اموال و کاالهاي مدذکور
را در طول مدت قرارداد ،شخصاً مصرف نماید.
ماده  -4کل بهاي فروش نقدي مورد معامله (به عدد) ( .........................به حروف)  .........................................مي باشد و با تراضدي و توافدق طدرفين
کل قيمت فروش اقساطي آن (به عدد) ( .........................به حروف)  ........................................تعيين گردید که خریددار ضدمن قبدول آن ،مبلده (بده عددد)
( .........................بدده حددروف)  ........................................را نقددداً پرداخددت نمددود و متعهددد شددد مددابقي بدده مبلدده (بدده عدددد) ( .......................بدده حددروف)
 ......................................را در  ...................قسط ،در قبال قبض رسيد به بانک /موسسه اعتباري بپردازد .اولين قسط به مبله (بده عددد) ( .......................بده
حروف)  ........................................و سررسيد آن روز  ....................مي باشد و اقساط بعدي (در صورت مساوي بودن اقساط و سررسيد هاي معين) بده مبلده
(به عدد) ( .....................به حروف)  ...............................و سر رسيد هر یک به فاصله  ....................ماه از سر رسيد قسط قبل مدي باشدد( ،در صدورت غيدر
مساوي بودن اقساط) به شرح زیر ميباشد:
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

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

محل امضا/مهر ضامنين/وثيقه گذاران

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

تبصره  -1خریدار متعهد شد در سر رسيد آخرین قسط آن چه از بدهي ،هزینه ها و مطالبات مندرج در این قرارداد بر ذمه وي باقي مانده باشدد ،یدک
جا به بانک/موسسه اعتباري پرداخت و تسویه نماید.
تبصره  -2در صورتي که خریدار قبل از سر رسيد اقساط موضوع این ماده مبادرت به واریز تمدا یدا قسدمتي از بددهي خدود بنمایدد ،بانک/موسسده
اعتباري ما به التفاوت قيمت نقد و اقساطي موضوع قرارداد را بر اساس شرایط جدید (تسویه پيش از موعد) اصالح و مورد عمل قرار مي دهد.
ماده  -5خریدار کليه خيارات خصوصاً «خيار عيب و غبن» را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده  -6دفاتر و صورت حساب هاي بانک/موسسه اعتباري در هر مورد معتبر و مورد قبول خریدار اسدت .تشدخيص تخلدف از هدر یدک از شدرایط و
تعهدات این قرارداد با بانک /موسسه اعتباري مي باشد .دفاتر و صورت حساب هاي بانک/موسسه اعتباري از نظر اعال به مراجع قضایي و یا دفداتر اسدناد
رسمي و ادارات و دوایر اجراي ثبت جهت صدور اجرائيه یا محاسبات بعدي در جریان عمليات اجرایي در هر مورد مالک عمل مي باشد.
تبصره  -1مفاد این ماده نافي حق اعتراض خریدار در مراجع ذي صالح نمي باشد.
تبصره  -2طرفين توافق نمودند ،هر گونه اشتباه در محاسبات بانک /موسسه اعتباري قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصالحي ،نسبت به
تنظيم و اصالح اسناد و اوراق مربوطه اقدا نمایند.
ماده  -7نظر به این که خریدار کليه مجوزهاي الز را براي خرید موضوع معامله این قرارداد به نا خود کسب نموده است لذا بانک /موسسه اعتباري
به خریدار وکالت داد که از طرف بانک/موسسه اعتباري نسبت به انتقالي قطعي موضوع معامله این قرارداد به نا خود با تقبل تمامي هزینه هاي مربوطده و
انجا کليه تشریفات انتقال اقدا نماید و حق مطالبه وجهي بابت هزینه هاي مربوطه از جمله حق الوکاله را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده  -8خریدار اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک/موسسه اعتباري در خصوص تسهيالت موضوع این قرارداد مطلع گردیده و حائز شرایط دریافت
تسهيالت مي باشد ،در صورتي که به تشخيص بانک/موسسه اعتباري ،خریدار از مفاد این قرارداد از جمله هر گونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسدبت بده
عين مورد وثيقه این قرارداد تخطي نموده و یا از تسهيالت به نحو غير مجاز استفاده نموده باشد ،بانک/موسسه اعتباري مي تواند مانده مطالبات را به دیدن
حال تبدیل نماید .چنان چه خریدار اقساط مذکور در ماده ( ) 4را در سر رسيد مقرر پرداخت ننماید ،باقي مانده اقساط حسب ضوابط ابالغدي از سدوي باندک
مرکزي جمهوري اسالمي ایران ،تبدیل به دین حال شده و بانک/موسسه اعتباري حق مطالبه تمامي طلب خود را از خریدار به صورت یکجا خواهد داشت.
ماده  -9خریدار متعهد گردید در صورت تخطي از مفاد این قرارداد از جمله هر گونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسدبت بده عدين مدورد وثيقده ایدن
قرارداد و یا استفاده از تسهيالت موضوع این قرارداد به نحو غير مجاز ،حسب مورد از تاریخ سررسيد اقساط یا تبدیل دیون به دین حدال ،تدا تداریخ تسدویه
بدهي ،عالوه بر وجوه تأدیه نشده خود ،مبلغي به عنوان وجه التزا تأخير تأدیه دین که طبق دستورالعمل محاسباتي:
تعداد روز × نرخ وجه التزا تأخير تأدیه دین × مانده بدهي
تعداد روزهاي واقعي سال × 111
محاسبه مي گردد ،به بانک/موسسه اعتباري پرداخت نماید .نرخ وجه التزا تأخير تأدیه دین ،معادل  6درصد به عدالوه ندرخ سدود متعلقده ...................
درصد ،مجموعاً معادل  ...................درصد مي باشد.
محل امضا و مهر بانک/موسسه اعتباري
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تاریخ.......................... :
شماره......................... :

تبصره  -1مانده بدهي مندرج در دستورالعمل محاسباتي این ماده حسب مورد عبارت است از مانده اقساط سر رسيد شده اي کده خریددار نسدبت بده
پرداخت آن به بانک/موسسه اعتباري اقدا ننموده است و اقساط سر رسيد نشده اي که به دین حال تبدیل شده است.
تبصره  -2مباني محاسبه وجه التزا تأخير تأدیه دین در خصوص مواردي که تخلف خریدار ناشي از ارایه اطالعات نادرست موثر در انعقداد و اجدراي
این قرارداد و یا مصرف تسهيالت در محلي خارج از موضوع قرارداد باشد ،تاریخ انعقاد قرارداد حاضر مي باشد.
ماده  -11بانک/موسسه اعتباري پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسيد هر یک از اقساط و عد بازپرداخت آن ها توسط خریدار و یا بالفاصله پس
از حال شدن دیون خریدار ،باید موضوع را از طریق نشاني مندرج در ماده ( )1این قرارداد و اصالحيه هاي اعالمدي احتمدالي ،بده اطدالع ضامن/ضدامنين و
وثيقه گذار/گذاران برساند .در غير این صورت ،اخذ وجه التزا تأخير تأدیه دین مذکور در ماده ( )9از ضامن/ضامنين و وثيقه گذار/وثيقه گذاران امکدان پدذیر
نخواهد بود.
ماده  -11خریدار و ضامن/ضامنين به طور غير قابل رجوع به بانک/موسسه اعتباري اجازه و اختيار دارند که هدر گونده مطالبدات خدود ناشدي از ایدن
قرارداد را اعم از مستقيم یا غير مستقيم پس از سر رسيد یا حال شدن دیون و در صورت عد پرداخت ،از موجودي هر یک از حسداب هدا (ریدالي و ارزي)،
اموال و اسناد آنان نزد بانک/موسسه اعتباري و یا سایر بانک ها و موسسات اعتباري ،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 اعتباري آن را به نرخ اعالمي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسدالمي
ایران محاسبه و برداشت مي نماید .اقدا بانک/موسسه اعتباري در این خصوص براي خریدار و ضامن/ضامنين غير قابل اعتراض و الز االجرا مي باشد.
تبصره  -1هرگونه وجوهي که پس از سررسيد یا به تعویق افتادن مطالبات این قرارداد به بانک/موسسه اعتباري پرداخت و یا از حساب ها و امدوال و
اسناد برداشت مي شود ،ابتدا بابت هزینه هاي قانوني منظور شده و مابقي بين سه جزء مانده اصل تسهيالت ،سود و وجه التزا تدأخير تأدیده دیدن تسدهيم
باالنسبه مي شود.
تبصره  -2بانک/موسسه اعتباري اقدامات موضوع این ماده را پس از اجرایي نمودن ،از طریق نشاني مندرج در ماده ( )1این قرارداد و اصالحيه هداي
اعالمي احتمالي ،به خریدار اطالع مي دهد.
ماده  -12ضامن/ضامنين با علم و اطالع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کميت و کيفيت تعهدات خریدار ،منفرداً ،مشترکاً و متضدامناً،
انجا کليه تعهدات و پرداخت بدهي هایي که در ارتباط با انجا موضوع این قرارداد به عهده خریدار است را تعهد نمودند و بانک/موسسه اعتباري به استناد
این قرارداد حق دارد عالوه بر مراجعه به خریدار ،به هر یک از ضامنين ،منفرداً و یا مشترکاً مراجعه و ایفاي تعهددات قدرارداد را مطالبده و وجدوه متعلقده را
وصول نماید.
ماده  -13هرگاه بانک/موسسه اعتباري براي وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائيه نماید و حکم به نفع بانک/موسسه اعتبداري صدادر شدود،
پرداخت کليه هزینه هاي اجرایي و مبلغي معادل آیين نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرایي و همچنين در صورتي که بانک نداگزیر از توسدل بده اقددامات
قضایي گردد ،هزینه هاي قضایي و دادرسي و حق الوکاله وکيل یا نماینده قضایي و خسارات از هر جهت (طبق تشخيص و اعال بانک/موسسه اعتبداري)
بر ذمه خریدار بوده و عالوه بر انجا سایر تعهدات ،ملز به پرداخت آن مي باشد.
محل امضا و مهر بانک/موسسه اعتباري
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محل امضا/مهر خريدار

محل امضا/مهر ضامنين/وثيقه گذاران

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

ماده  -14به منظور تضمين حسن انجا تعهدات ناشي از این قرارداد ،موارد مشروحه ذیل:
(مشخصات کامل وثيقه/وثایق مأخوذه ذکر گردد)
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
توسط خریدار و یا وثيقه گذار/گذاران (در صورتي که شخص حقيقي باشد) آقاي/خدانم  ........... .................فرزندد  ...................تداریخ تولدد ...................
شماره شناسنامه  ....................محل صدور  ....................شماره سریال شناسنامه  ....................کد ملي .............................کد پستي  .........................به نشاني
 ........ .................................................................شماره تماس ثابت  ...................شماره تلفن همراه  ....................پست الکترونيک ............................................
(در صورتي که شخص حقوقي باشد) شرکت ...............................ثبت شده به شماره  ...........................اداره ثبت شدرکت هداي .....................................
کد اقتصادي  .............................شناسه ملي  ...............................با امضاي آقاي/خانم  .............................فرزند  ........................شماره شناسنامه ...................
تاریخ تولد  ...................کد ملي  ...............................با سمت  .......................شرکت و آقاي/خانم  .............................فرزندد  ...................شدماره شناسدنامه
 ...................تاریخ تولد  ...................کد ملي  ...............................با سمت  ........................شرکت و با مهر شرکت طبق آگهي شدماره  ...................روزنامده
رسمي شماره  ...................مورخ  ...................کدپستي  ...... .............................به نشاني  ........................................................................................شماره تماس
ثابت  ....................شماره تلفن همراه  .........................پست الکترونيک  ........................................................در وثيقه بانک/موسسه اعتباري مسدتقر گردیدد.
قبض و اقباض در خصوص مورد وثيقه مندرج در این ماده به عمل آمد و حسب مورد مجدداً به طور صحيح و سالم تحویل مالک یا مالکين داده شد.
ماده  -15خریدار تعهد نمود که در صورت تقاضاي بانک/موسسه اعتباري هر آن چه مورد وثيقه قرار مي گيرد و همچندين امدوال موضدوع عمليدات
ناشي از این قرارداد را پس از امضاي قرارداد حاضر ،در مدت انجا آن ،همه سداله بده مبلغدي کده مدورد موافقدت بانک/موسسده اعتبداري باشدد در برابدر
آتش سوزي ،انفجار ،زلزله ،سيل ،صاعقه و سایر خطرات مرتبطي که بانک/موسسه اعتباري تعيين مي کند ،نزد یکي از شرکت هاي بيمه مجداز ،بده هزینده
خود و به نفع بانک/موسسه اعتباري بيمه نماید و بيمه نامه را بال درنگ به بانک/موسسه اعتباري تسليم کند .هم چنين پدانزده روز قبدل از انقضداي مددت
بيمه ،مدارک تجدید بيمه را به بانک/موسسه اعتباري ارایه دهد .در صورتي که خریدار تعهدات خود را به شرح فوق انجدا ندهدد ،بانک/موسسده اعتبداري
ميتواند وثائق را وکالتاً از طرف خریدار به هزینه خود بيمه نموده و مبله هزینه شده را از خریدار مطالبه یا به حساب وي منظور نماید .بدیهي اسدت وکالدت
مذکور نافي تعهدات و مسئوليت هاي خریدار نخواهد بود .ضمن ًا خریدار مکلف است در صورت بروز خسارت بده مدوارد بيمده شدده ،سدریع ًا بده بيمده گدر و
بانک/موسسه اعتباري اطالع دهد.
ماده  -16در صورتي که به تشخيص بانک/موسسه اعتباري ،خریدار و یا وثيقه گذار/گذاران و یا ضامن/ضامنين از مفاد ایدن قدرارداد تخلدف نمایندد،
بانک/موسسه اعتباري مي تواند نسبت به صدور اجرائيه جهت وصول مطالبات خود به طرفيت هر یک از اشخاص یاد شده اقدا نماید.
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تاریخ.......................... :
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ماده  -17مالک یا مالکين مورد وثيقه ،ضمن اعال و اقرار به این که تا کنون نسبت به عين مورد وثيقه هيچ گونه معامله اي انجا نداده اند ،متعهد و
ملتز گردیدند که:
 1-17از هر گونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه خودداري نمایند.
 2-17بدون موافقت بانک/موسسه اعتباري در موارد وثيقه تغييري ایجاد ننمایند و از انجا هر اقدامي که موجدب نقصدان بهداي مدوارد وثيقده باشدد
خودداري نمایند.
 -3-17در صورتي که در مورد وثيقه عالوه بر مستحدثات ،تأسيسات و تجهيزات فعلي ،مستحدثات و تأسيسات و تجهيزات دیگري اضافه شود ،جدزء
موارد وثيقه خواهد بود.
 -4-17در صورتي که قبل از فک این سند تما یا قسمتي از موارد وثيقه در معرض اجراي طرح هاي موسسات و شرکت هاي دولتي و شدهرداري و
امثال آن قرار گيرد ،بانک/موسسه اعتباري ،قائم مقا و وکيل بالعزل و وصي بعد از فوت مالک یا مالکين مورد وثيقه است که تمامي تشدریفات قدانوني را
انجا دهد و با امضاي اسناد و دفاتر مربوط ،وجوهي را که از طرف موسسه ذي ربط در قبال تملک تما یا قسمتي از موارد وثيقه پرداخت خواهدد شدد ،بده
صورت نقدي یا قسطي دریافت کند و پس از احتساب و کسر هزینه هاي متعلقه ،مطالبات خود را از محل باقيمانده وجه ،وصول نماید .هر گاه بهاي ملدک،
در صندوق ثبت یا دادگستري سپرده شده باشد ،بانک/موسسه اعتباري حق دریافت وجوه سپرده را به ميزان هزینده هداي متعلقده و مطالبدات خدود خواهدد
داشت .در صورتي که وجوه وصول شده و یا موارد وثيقه موضوع این بند ،تکافوي مطالبات بانک/موسسه اعتباري را ننمایندد ،خریددار متعهدد گردیدد کليده
بدهي هاي خود را بنا به تشخيص بانک /موسسه اعتباري ،فوراً بپردازد.
 -5-17هر گونه نقل و انتقال قبلي نسبت به منافع مورد وثيقه (ولو این که ضمن سند عادي باشد) را کتباً به اطالع بانک/موسسه اعتباري رسدانده و
نيز قبل از انتقال منافع مورد وثيقه تحت هر عنوان ،از بانک/موسسه اعتباري تأیيدیه اخذ نمایند.
 -6-17در صورتي که مورد وثيقه به تملک بانک/موسسه اعتباري درآید ،محل مورد وثيقه را تخليه و تحویل بانک/موسسه اعتباري نمایندد .در غيدر
این صورت به استناد مفاد این قرار داد و نيز سند انتقال اجرایي ،بانک/موسسه اعتباري مي تواند از یکي از طرق قدانوني ،مدورد انتقدال را تخليده و تصدرف
نماید.
ماده  -18کليه وکالت هاي تفویضي به بانک/موسسه اعتباري و نيز تمامي شرایط قرارداد حاضر براي طرفين معين است و با سلب حق عزل و ضدم
وکيل و امين و غيره و سلب حق اجراي مورد وکالت توسط موکل مي باشد.
ماده  -19خریدار و وثيقه گذار/گذاران قبول نمودند در صورتي که بانک/موسسه اعتباري به منظور رونق بازار ثانویه مطالبدات رهندي ،مطالبدات ایدن
قرارداد را به اشخاص دیگر منتقل کند ،تضمينات و وثابق این قرارداد به تعهدات الحق نيز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثيقه،
باقي باشد.
ماده  -21کليه هزینه هاي مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحریر ،بدون حق رجوع به بانک/موسسه اعتباري ،کال بده عهدده
خریدار است.
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ماده  -21خریدار و ضامن/ضامنين قبول نمودند بانک/موسسه اعتباري مي تواند هر گونه داده و اطالعات ایشان را در اختيار شرکت سدنجش اعتبدار
مورد تأیيد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران قرار دهد.
ماده  -22این قرارداد بر اساس توافق طرفين و بر طبق ماده « 15قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)» و اصالحات و الحاقات قانوني آن و ماده ()7
«قانون تسهيل اعطاي تسهيالت بانکي و کاهش هزینه هاي طرح و تسریع در اجراي طرح هاي توليدي و افزایش منابع مالي و کارآیي بانک ها» در حکم
سند رسمي و الز االجرا بوده و تابع مفاد «آیين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الز االجرا» مي باشدد و تمدامي امضدا کننددگان قبدول نمودندد کده کليده
مندرجات قرارداد ر ا پذیرفته و نسبت به آن هيچ گونه اختالفي ندارند و خریدار ،ضامن/ضامنين و وثيقه گذار/گذاران حق هر گونه ایراد و اعتراضي را نسدبت
به مفاد قرارداد و نيز نسبت به اقدامات اجرایي بانک/موسسه اعتباري براي وصول مطالبات خود و ایفاي تعهدات خریدار در هر مرحله از عمليات اجرایدي ،از
خود سلب و اسقاط نمودند.

اسناد قرارداد :اسناد ذیل جزء الینفک این قرارداد مي باشند:
 1د مصوبه شماره  ..................مورخ  .....................کميته اعتباري بانک  /شعبه  ................اعالمي طي نامه شماره  .......................مورخ ......................
به خریدار.
1د............................................................................................................................................................................................
6د...........................................................................................................................................................................................
این قرارداد در  11ماده و  9تبصره و در

نسخه تنظيم و به رویت کامل بانک/موسسه اعتباري ،خریدار ،ضامن/ضامنين و وثيقه گذار/گذاران رسديد و

ایشان ضمن اقرار به اطالع و آگاهي کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقي و قانوني ناشي از آن ،به امضاي تمامي صفحات آن مبادرت نمودند و
یک نسخه از این قرارداد به هر یک از آن ها تسليم گردید.
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