محل الصاق

شماره :

«بسمه تعالي»

تمبر مالياتي

تاريخ :

«قرارداد اجاره به شرط تمليک»

ماده  -1طرفين قرارداد:
اين قرارداد بر اساااا

قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصاااو

آييننامهها ،د ستورالعملها و بخ شنامهها

اب غي از سو

بانک مرکز

 1362/6/8مجلس شاااورا

جمهور

اسااا مي و

ا س مي ايران ،بين ام ضاکنندگان زير

منعقد ميگردد:
الف -بانک  ..................................................شعبه  ................................................کد  ..............................به نشاني
 ...........................................................................................................................بااا ناامااايااناادگااي آقااا /نااان ا
 .....................................به عنوان موجر که از اين پس در اين قرارداد بانک ناميده ميشود؛
 (در صورتي که تسهي ت گيرنده شخص حقيقي باشد) آقا /نان  ........................................فرزند ...........................تاريخ تولد  ........................شماره شنا سنامه  ....................محل صدور  .............................شماره سريال شنا سنامه
 ...................................کد ملي /شماره انتصاصي اتباع نارجي /شماره گذرنامه اتباع نارجي ........................................
کاااد اقاااتصااااااد

 ................................کااادپساااااتاااي  .........................................باااه نشااااااناااي

 ................................................................................ .........................................................................شااماره تما
ثا بت  ...............................................شااا ماره تلهن همراه  .......................................................................پسااات
الکترونيک ......................................................................................................................................
(در صااورتي که تسااهي ت گيرنده شااخص حقوقي باشااد) شاارکت  ............................................ثبت شااده به شااماره
 ..........................................اداره ثبت شرکتها

 ....................................کد اقت صاد

ملي/شاااماره انتصااااصاااي اتباع نارجي  .......................................با امضاااا

 ..............................شنا سه

آقا /نان  ...........................فرزند

 ..............................شماره شنا سنامه  ...............تاريخ تولد  ..................................کد ملي /شماره انت صا صي اتباع
نارجي /شماره گذرنامه اتباع نارجي  ..............................................................به عنوان  ..............................شرکت و
آقا /نان  ..............................فرزند  ...........................شااماره شااناساانامه  ..........................................تاريخ تولد
 .................................کااد م لي/شااامااره ا نتصاااااصاااي ا تباااع نااار جي /شااامااره گااذرنااامااه ا تباااع ناار جي
 ................................................................به عنوان  ..............................شاارکت و با مهر شاارکت طبق آگهي شااماره
محل امضا و مهر بانک

محل امضا /مهر مستأجر

محل امضا/مهر متعهدين و وثيقهگذار/وثيقهگذاران

 ...............................روزنااامااه رسااامي شاااماااره  .....................................مورخ  ..............................کاادپساااتي
بااااااااااااه

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

نشااااااااااااااانااااااااااااي

........................................................................... ..................................................................................... ...............
 ..............................................شاااماااره تمااا
.............................................................

ثاااباات  .............................................شاااماااره ت ل هن ه مراه
پسااااااااات

الاااااااکاااااااتاااااااروناااااااياااااااک

 .........................................................................................................که از اين پس در اين قرارداد مسااتأجر ناميده
ميشود.
(در صورت انذ ضمانت حسب ص حديد بانک ) ج ا متعهد /متعهدين:
(در صورتي که متعهد/متعهدين شخص حقيقي باشد)
آ قا  /نان  ........................................فرز ند  ...........................تاريخ تو لد  .......................شااا ماره شااا ناسااا نا مه
 ............................محل صااادور  .............................شاااماره ساااريال شاااناسااانامه  ...................................کد ملي
.............................

کاااااادپسااااااااتااااااي

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

بااااااه

نشااااااااانااااااي

............................................................................................................................... ................................................
 ................................شااااماااره تاامااا

ثاااباات  ......................................................شااااماااره تاالااهاان هاامااراه

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

الااااااااکااااااااتااااااااروناااااااايااااااااک

پساااااااااات

...............................................................................................................................
(در صورتي که متعهد/متعهدين شخص حقوقي باشد)
شااارکت  ............................................ث بت شاااده به شااا ماره  ..........................................اداره ث بت شااارکت ها
 ....................................کد اقتصاد

 ..............................شناسه ملي  .......................................با امضا

آقا /نان

 ...........................فرزنااد  ..............................شاااماااره شاااناااسااانااامااه  ........................................تاااريخ تولاد
 ..................................کد ملي  ...............................به عنوان  ........................شرکت و آقا /نان ..............................
فرزند  ...........................شماره شناسنامه  .........................تاريخ تولد  .................................کد ملي ..........................
به عنوان  ..................شااارکت و با مهر شااارکت طبق آگهي شاااماره  ..................................روزنامه رسااامي شاااماره
 .........................................مورخ  .................................کدپستي  ..............................................................به نشاني
...............................................................................................................................................................................
 ..........................................................شااماره تما
محل امضا و مهر بانک

ثابت  .........................................................شااماره تلهن همراه

محل امضا /مهر مستأجر

محل امضا/مهر متعهدين و وثيقهگذار/وثيقهگذاران

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

الااااااااکااااااااتااااااااروناااااااايااااااااک

پساااااااااات

.................................................................................................................................
تب صره -ن شاني ،پ ست الکترونيک و تلهنها

بانک  ،م ستأجر و متعهد/متعهدين همان موارد مندرج در اين ماده ا ست.

چنان چه يكي از اشخاص مزبور نشاني ،پست الکترونيک و تلهن ها
طرف ها

نود را تغيير دهد بايد موضوع را به صورت کتبي به

ً
كتبا به طرف ديگر اب غ ن شده با شد ،كليه مكاتبات و مرا س ت و
ديگر اب غ كند .تا وقتي كه تغيير موارد فوق،

اب غيهها و انطاريه ها

اجرايي و غيره ،حسب مورد از طريق شماره تلهن (پيامک) ،پست الکترونيک و نشاني كه در اين

ماده قيد شده است ،ارسال مي شود و اب غ شده تلقي ميگردد.
ماده  -2موضااوع قرارداد عبارت اساات از اجاره به شاارط تمليک  ...............................................با مشااخصااات زير به
مستأجر:
ش شدانگ عر صه و اعياني يك..................بم ساحت ...............متر مربع به پ ك ثبتي شماره .................

مورد

ثبت شماره ............صهحه ..............دفتر .............ام ك بخش...........طبق سند مالكيت به شماره چاپي ...............مورد
ان تقال به موجر كه به رويت مستاجر رسيده و اقرار به تصرف و تحويل آن نمود بامنضمات و ملحقات آن كه عبارتست از :

ماده  - 3مدت اجاره موضوع اين قرارداد از تاريخ انعقاد ...................... ,ماه ميباشد.
ماااده  -4کاال مااالاالجاااره مااورد اجاااره (بااه عاادد) ( ................................................بااه حااروف)
 .......................................... ....................ماايباااشااااد .مسااااتااأجاار ضااااماان قاابااول آن ،مااباال ا

(بااه عاادد)

( ........................................................................به حروف)  .....................................................................را به عنوان
پاايااشپاارداناات نااقا ً
ادا پاارداناات ناامااود و مااتااعااهااد شااااد مااابااقااي مااالاالجاااره بااه مااباال ا

(بااه عاادد)

 ( ........................................................................به حروف)  ...........................................................................را در
 ............قساااا  ،در قاابااال قااب ا

رساااايااد بااه بااانااك باادااردازد .اولااياان قساااا

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

(باااااااااااااااه

بااه مااباال ا

(بااه عاادد)

حاااااااااااااااروف)

 ..................................................................................................و سااررساايد آن روز  ................ميباشااد و اقساااط
بااعااد

(در صااااورت مساااااو

بااودن اقساااااط و سااااررسااااياادهااا

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

محل امضا و مهر بانک

مااعااياان) بااه مااباال ا

(باااااااااااااااه

محل امضا /مهر مستأجر

(بااه عاادد)

حاااااااااااااااروف)

محل امضا/مهر متعهدين و وثيقهگذار/وثيقهگذاران

 .....................................................................................................و سررسيد هر يك به فاصله  ..........ماه از سررسيد
قس

قبل ميباشد( ،در صورت غيرمساو

بودن اقساط و يا سررسيدها

غيرمعين) به شرح زير ميباشد:

...............................................................................................................................................................................
...................................
.................................................. .............................................................................................................................
...................................
تبصره 1ااا مستأجر متعهد شد در سررسيد آنرين قس  ،آنچه از بدهي ,هزينهها و مطالبات مندرج در اين قرارداد بر ذمه
و

باقي مانده باشد ،يكجا به بانك پردانت و تسويه نمايد.

تب صره  -2در صورتي که م ستأجر قبل از سرر سيد اق ساط ،مبادرت به ت سويه تمام يا ق سمتي از بدهي نود نمايد ،بانك
يا اق ساط پردانت

حداقل  90در صد سود م ستتر در اق ساط زودپردانت را متنا سب با مدت باقيمانده تا سرر سيد ق س
شده به عنوان پاداش به مستأجر مسترد مينمايد.
ً
نصوصا «نيار عيب و غبن» را از نود سلب و ساق
ماده  - 5مستأجر کليه نيارات،
ماده  -6دفاتر و صورتحسا ها

نمود.

بانک در هر مورد معتبر است .دفاتر و صورتحسا ها

ق ضايي و يا دفاتر ا سناد ر سمي و ادارات و دواير اجرا

ثبت جهت محا سبات بعد

بانک از نظر اع م به مراجع

در جريان عمليات اجرايي در هر مورد

م ک عمل ميباشد.
تب صره اااا طرفين توافق نمودند هرگونه ا شتباه بانک در محا سبات قابل برگ شت بوده و ضمن قبول محا سبات ا ص حي،
نسبت به تنظي و اص ح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمايند.
ماده  -7مستأجر تعهد نمود:
 -7-1از مورد اجاره محافظت و نگهدار

کامل نموده و به صورت صحيح از آن استهاده نمايد.

 -7-2عين يا منافع مورد اجاره را به اشخاص ديگر از طريق اجاره و يا تحت هر عنوان ،واگذار ننمايد.
 -7-3تمامي هزينه ها
در موارد

محل امضا و مهر بانک

مربوط به مورد اجاره از جمله ،هزينه ها

تعميرات ،تکميل ،نگهدار

و نظاير آنها را حتي

که تعميرات اساسي و کلي باشد ،بدون حق مطالبه از بانک پردانت نمايد.

محل امضا /مهر مستأجر

محل امضا/مهر متعهدين و وثيقهگذار/وثيقهگذاران

 -7-4بدون انذ موافقت قبلي و کتبي بانک  ،از تغيير محل ،تغيير شاااکل و يا هر تغيير ديگر
اجاره نوددار

نسااابت به مورد

نمايد.

 -7-5تمامي مالياتها و عوارض و غيره مربوط به مورد اجاره را بدون حق مطالبه از بانک پردانت نمايد.
 -7-6امکان نظارت ،بازرسي و بازديد بانک از مورد اجاره را در طول مدت اجاره فراه آورد.
 -7-7در صورت عدم ايها

هر يک از تعهدات مو ضوع اين قرارداد ،ح سب درنوا ست بانک  ،مورد اجاره را تخليه

و تحويل بانک نمايد.
ماده  -8در صاورتي که انتقال مالکيت و يا هرگونه اساتهاده و يا عمل و نصاب اموال مورد اجاره مساتلزم پردانت هزينه
ماليات ،عوارض ،حقالثبت ،حقالوکاله و غيره باشااد ،مسااتأجر تعهد نمود پردانت كليه وجوه و هزينهها
حق مطالبه از بانک به عهده و

ميباشد.

ماده  -9م ستأجر اظهار نمود از مقررات و ضواب
شراي

متعلقه بدون

بانک در ن صوص ت سهي ت اجاره به شرط تمليک مطلع گرديده و حائز

دريافت تسهي ت مي باشد .در صورتي که به تشخيص بانک  ،مستأجر از مهاد اين قرارداد از جمله هرگونه معامله

ناقله تحت هر عنوان نساابت به عين مورد وثيقه اين قرارداد تخطي نموده و يا از تسااهي ت به نحو غيرمجاز اسااتهاده
نموده باشد ،بانک مي تواند مانده مطالبات را به دين حال تبديل نمايد .چنان چه مستأجر اقساط مذکور در ماده ( )4را در
سررسيد مقرر پردانت ننمايد ،باقي مانده اقساط حسب ضواب

اب غي از سو

بانک مرکز

جمهور

اس مي ايران ،تبديل

به دين حال شده و بانک حق مطالبه تمامي طلب نود را از مستأجر به صورت يکجا نواهد داشت.
ماده  -10م ستأجر متعهد گرديد در صورت تخطي از مهاد اين قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان ن سبت
به عين مورد وثيقه اين قرارداد و يا اسااتهاده از تسااهي ت موضااوع اين قرارداد به نحو غيرمجاز ،حسااب مورد از تاريخ
سررسيد اقساط يا تبديل ديون به دين حال ،تا تاريخ تسويه بدهي ،ع وه بر وجوه تأديه نشده نود ،مبلغي به عنوان وجه
التزام تأنير تأديه دين ،که طبق دستورالعمل محاسباتي:

تعداد روز × نرخ وجه التزام تأنير تأديه دين × مانده مطالبات
تعداد روزها

محل امضا و مهر بانک

واقعي سال * 100

محل امضا /مهر مستأجر

محل امضا/مهر متعهدين و وثيقهگذار/وثيقهگذاران

محاساابه ميگردد ،به بانک پردانت نمايد .نرخ وجه التزام تأنير تأديه دين ،معادل  6درصااد بع وه نرخ سااود متعلقه
ً
مجموعا معادل  ...........درصد ميباشد.
 ...........درصد،
تب صره  -1مانده مطالبات مندرج در د ستورالعمل محا سباتي اين ماده ح سب مورد عبارت ا ست از مانده اق ساط سرر سيد
شدها

که مستأجر نسبت به پردانت آن به بانک اقدام ننموده است و اقساط سررسيد نشدها

که به دين حال تبديل

شده است.
تبصااره  -2مبنا

محاساابه وجه التزام تأنير تأديه دين در نصااوص موارد

نادر ست مؤثر در انعقاد و اجرا

که تخلف مسااتأجر ناشااي از ارايه اط عات

اين قرارداد و يا م صرف ت سهي ت در محلي نارج از مو ضوع قرارداد با شد ،تاريخ انعقاد

قرارداد حاضر ميباشد.
ماده  -11در صورتي که مستأجر نسبت به پردانت کل مال االجاره و ساير مطالبات ناشي از اين قراراداد که بر ذمه و

تعلق

گرفته است اقدام نمايد ،بانک با رعايت ساير مهاد اين قرارداد عين مستأجره را در ملکيت مستأجر درميآورد.
ماده  -12بانک پس از گذ شت حداکثر دو ماه از سرر سيد هر يک از اق ساط و عدم بازپردانت آنها تو س

م ستأجر و يا

ب فا صله پس از حال شدن ديون م ستأجر ،بايد مراتب را از طريق ن شاني مندرج در ماده ( )1اين قرارداد و ا ص حيهها
اع مي احتمالي ،به متعهد/متعهدين و وثيقهگذار/گذاران ار سال کند  .در غير اين صورت ،انذ وجه التزام تأنير تأديه دين
مذکور در ماده ( )10از متعهد/متعهدين و وثيقه گذار/گذاران امکانپذير نخواهد بود.
ماده  -13مساااتأجر و متعهد/متعهدين طي عقد الزم ،به طور غيرقابل رجوع به بانک اجازه و انتيار دادند که هرگونه
مطالبات نود نا شي از اين قرارداد را اع از م ستقي يا غيرم ستقي پس از سرر سيد يا حال شدن ديون و در صورت عدم
پردانت ،از موجود

هر يک از ح سا ها (ريالي و ارز ) ،اموال و ا سناد آنان نزد بانک و يا ساير بانکها و مؤ س سات

اعتبار  ،رأ ً
سا و بدون نياز به حک ق ضائي يا اجرايي بردا شت نموده و به ح سا
که وجوه به صورت ارز

باشد بانک آن را به نرخ اع مي از سو

مينمايد .اقدام بانک در اين نصوص برا

بانک مرکز

بدهي م ستأجر منظور نمايد .در صورتي
جمهور

اس مي ايران محاسبه و برداشت

مستأجر و متعهد/متعهدين غيرقابل اعتراض و الزماالجرا ميباشد.

تبصره 1ااا هرگونه وجوهي که پس از سررسيد يا به تعويق افتادن مطالبات اين قرارداد به بانک پردانت و يا از حسا ها
و اموال و ا سناد بردا شت مي شود ،ابتدا بابت هزينههای قانونی و کارمزدها منظور شده و مابقي بين سه جزء مانده ا صل
تسهي ت ،سود و وجه التزام تأنير تأديه دين تسهي بالنسبه ميشود.
تب صره 2اااا بانک اقدامات مو ضوع اين ماده را پس از اجرايي نمودن ،از طريق ن شاني مندرج در ماده ( )1اين قرارداد و
اص حيه ها

اع مي احتمالي ،حسب مورد به مستأجر يا متعهد/متعهدين اط ع ميدهد.

محل امضا و مهر بانک
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ماده  -14متع هد/متع هدين با عل و اط ع و وقوف كا مل راجع به م ندر جات اين قرارداد و كم يت و كيه يت تع هدات
ً
ً
ً
ضامنا ،انجام كليه تعهدات و پردانت بدهيهايي كه در ارتباط با انجام مو ضوع اين قرارداد
شتركا و مت
منهردا ،م
م ستأجر،
به عهده م ستأجر ا ست را تعهد نمودند و بانك به ا ستناد اين قرارداد حق دارد ع وه بر مراجعه به م ستأجر ،به هريك از
ً
ً
مشترکا ًً مراجعه و ايها
منهردا و يا
متعهدين،
ماده  -15هرگاه بانک برا
كليه هزينهها

تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نمايد.

وصول مطالبات نود درنواست صدور اجرائيه نمايد و حک به نهع بانک صادر شود ،پردانت

اجرايي و مبلغي معادل آئيننامه تعرفه حقالوکاله در امور اجرائي و همچنين در صااورتيكه بانك ناگزير از

توسل به اقدامات قضايي گردد ،هزينهها

قضايي و دادرسي و حق الوكاله وكيل يا نماينده قضايي و نسارات از هر جهت

(طبق تشخيص و اع م بانك ) بر ذمه مستأجر بوده که ع وه بر انجام ساير تعهدات ،ملزم به پردانت آن ميباشد.
ماده  -16در صورت عدم ايها

هر يک از تعهدات موضوع اين قرارداد توس

مستأجر ،بانک حق فسخ اين قرارداد را دارد.

در اين صورت اقساط دريافتي مورد اجاره تا زمان فسخ به ع وه پيشپردانت موضوع ماده ( )4اين قرارداد (منها
و هزينهها

مرتب

سود

بانک ) ،به مسااتاجر مسااترد نواهد گرديد ،مگر اينكه به تشااخيص بانک زيان و نسااارت به مورد

اجاره وارد شده باشد كه در اين صورت بانک محق نواهد بود از اين محل نيز استيها

حق نمايد.

ماده  -17مستأجر اقرار نمود هيچگونه وجهي بابت سرقهلي و حق کسب و پيشه به بانک پردانت نکرده و تعهد نمود که
در صورت فسخ و يا انقضا

قرارداد ،حق مطالبه هرگونه وجهي از اين بابت ندارد.

ماده ( -18در صورت انذ وثيقه /وثايق ح سب ص حديد بانک ) به منظور ت ضمين ح سن انجام تعهدات نا شي از اين
قرارداد ،موارد مشروحه ذيل:
(مشخصات کامل وثيقه /وثايق مأنوذه ذکر گردد)
................................................. .............................................................................................................................
................................................................................. .............................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ............
.................................................................................................... ..........................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................. .............................................................................................................................
................................................................................................................ ..............................................................
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..............................................................................................................................................................................
....................................
تو س

م ستأجر و يا وثيقهگذار/گذاران (در صورتي که شخص حقيقي باشد) آقا /نان  ........................................فرزند

 ...........................تاريخ تولد  .........................................شماره شنا سنامه  .............................................محل صدور
 ............................................شاااماااره ساااريااال شاااناااسااانااامااه  .........................................................کااد ملي
 ................................................................کاادپسااااتااي  ...............................................................بااه نشااااانااي
 ..............................................................................................................شماره تما

ثابت  ...........................شماره

تلهن همراه  ...............................................پست الکترونيک ..............................................................
(در صاااورتي که شاااخص حقوقي باشاااد) شااار کت  .................................................ث بت شاااده به شااا ماره
 ..........................................اداره ثبت شرکتها
 .......................................با امضاااا

 .....................کد اقت صاد

 .....................................شنا سه ملي

آقا /نان  ...........................فرزند  ..............................شاااماره شاااناسااانامه

 ...............تاريخ تولد  ..................کد ملي  .................................................به عنوان  .................................شاارکت و
آقا /نان  ..............................فرزند  ...........................شااماره شااناساانامه  ..........................................تاريخ تولد
 .................................کد ملي  ..............................................به عنوان  ......................شااارکت و با مهر شااارکت طبق
آگهي شااا ماره  ...............................روزنامه رسااامي شااا ماره  .............................مورخ  ..........................کدپساااتي
................................

نشااااااااااااااااااااناااااااااااااااااي

باااااااااااااااااه

................................................................................. ..............................................................................................
 .........................................................شاااماااره تمااا

ثاااباات  ........................................شاااماااره ت ل هن ه مراه

 .....................................................پست الکترونيک  ..............................................................در وثيقه بانک مستقر
گرديد .قب

ً
مجددا به طور صااحيح و
و اقباض درنصااوص مورد وثيقه مندرج در اين ماده به عمل آمد و حسااب مورد

سال تحويل مالک يا مالکين داده شد.
ماده  -19م ستأجر تعهد نمود اموال مو ضوع عمليات نا شي از اين قرارداد و ح سب مورد در صورت تقا ضا
آنچه مورد وثيقه قرار ميگيرد را پس از ام ضا

بانک  ،هر

قرارداد حا ضر ،در مدت انجام آن ،همه ساله به مبلغي که مورد موافقت

بانک با شد در برابر آتش سوز  ،انهجار ،زلزله ،سيل ،صاعقه و ساير نطرات مرتبطي که بانک تعيين ميکند ،نزد يکي از
شااارکتها

بيمه مجاز ،به هزينه نود و به نهع بانک بيمه نمايد و بيمهنامه را ب درنگ به بانک تسااالي کند .ه چنين

پانزده روز قبل از انق ضا

محل امضا و مهر بانک

مدت بيمه ،مدارک تجديد بيمه را به بانک ارايه دهد .در صورتي که م ستأجر تعهدات نود را به
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ً
وکالتا از طرف م ستأجر به هزينه نود بيمه نموده و مبل هزينه شده را از
شرح فوق انجام ندهد ،بانک ميتواند وثائق را
مستأجر مطالبه يا به حسا

و

منظور نمايد .بديهي است وکالت مذکور نافي تعهدات و مسئوليتها

مستأجر نخواهد

ً
ً
سريعا به بيمهگر و بانک اط ع دهد.
ضمنا مستأجر مکلف است در صورت بروز نسارت به موارد بيمه شده،
بود.
ماده  -20در صااورتي که به تشااخيص بانک  ،مسااتأجر و يا وثيقهگذار/گذاران و يا متعهد/متعهدين از مهاد اين قرارداد
تخلف نمايند ،بانک ميتواند ن سبت به صدور اجرائيه جهت و صول مطالبات نود به طرفيت هر يک از ا شخاص ياد شده
اقدام نمايد.
ماده  -21وثيقهگذار/گذاران ضااامن اع م و اقرار به اين که تا کنون نسااابت به عين مورد وثيقه هيچگونه معاملها

انجام

ندادهاند ،متعهد و ملتزم گرديدند که:
 -21-1از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه نوددار
 -21-2بدون موافقت بانک در موارد وثيقه تغيير
وثيقه باشد نوددار

نمايند.

ايجاد ننمايند و از انجام هر اقدامي که موجب نق صان بها

موارد

نمايند.

 -21-3در صورتي که در مورد وثيقه ع وه بر م ستحدثات ،تأ سي سات و تجهيزات فعلي ،م ستحدثات و تأ سي سات و
تجهيزات ديگر

اضافه شود ،جزء موارد وثيقه نواهد بود.

 -21-4در صااورتي که قبل از فک اين سااند تمام يا قساامتي از موارد وثيقه در معرض اجرا
شارکتها

دولتي و شاهردار

و امثال آن قرار گيرد ،بانک  ،قائ مقام و وکيل ب عزل و يا وصاي بعد از فوت

وثيقهگذار/گذاران ا ست که تمامي ت شريهات قانوني را انجام دهد و با ام ضا
را که از طرف مؤ س سه ذ رب
نقد

ا سناد و دفاتر مربوط ،وجوهي

در قبال تملک تمام يا ق سمتي از موارد وثيقه پردانت نواهد شد ،به صورت

يا ق سطي دريافت کند و پس از احت سا

وجه ،و صول نمايد .هرگاه بها

طرحها

مؤسااسااات و

و ک سر هزينهها

متعلقه ،مطالبات نود را از محل باقيمانده

ملک ،در صندوق ثبت يا دادگ ستر

وجوه سدرده را به ميزان هزينهها

سدرده شده با شد ،بانک حق دريافت

متعلقه و مطالبات نود نواهد دا شت .در صورتي که وجوه و صول شده

و يا موارد وثيقه موضااوع اين بند ،تکافو

مطالبات بانک را ننمايد ،مسااتأجر متعهد گرديد کليه بدهيها

ً
فورا بدردازد.
نود را بنا به تشخيص بانک ،
 -21-5هرگونه نقل و انتقال قبلي نساابت به منافع مورد وثيقه (ولو اينکه ضاامن سااند عاد

ً
کتبا به اط ع
باشااد) را

بانک رسانده و نيز قبل از انتقال منافع مورد وثيقه تحت هر عنوان ،از بانک تأييديه انذ نمايد.
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 -21-6در صاااورتي که مورد وثيقه به تملک بانک درآيد ،محل مورد وثيقه را تخليه و تحويل بانک نمايد .در غير اين
صااورت به اسااتناد مهاد اين قرارداد و نيز سااند انتقال اجرايي ،بانک ميتواند از طريق ادارات ثبت اسااناد و
ام ک ،مورد انتقال را تخليه و تصرف نمايد.
ماده  -22کليه وکالتها

تهويضي به بانک موضوع مواد ( 21 ،19بند  )4-21و  24قرارداد حاضر برا

با سلب حق عزل و ض وکيل و امين و غيره و سلب حق اجرا

مورد وکالت توس

طرفين معين است و

موکل ميباشد.

ماده  -23م ستأجر و وثيقهگذار/گذاران قبول نمودند در صورتي که بانک ح سب ضواب

و مقررات مربوط ازجمله مقررات

بانک مرکز  ،مطالبات اين قرارداد را به ا شخاص حقوقی ديگر منتقل کند ،ت ضمينات و وثايق اين قرارداد به تعهدات الحق
نيز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال يافته در رهن و وثيقه ،باقي باشد.
ماده  -24مسااتأجر و متعهد/متعهدين قبول نمودند بانک ميتواند هرگونه داده و اط عات ايشااان را در انتيار شاارکت
سنجش اعتبار مورد تأييد بانک مرکز
ماده -25کليه هزينهها

جمهور

اس مي ايران قرار دهد.

مربوط به ثبت قرارداد حاضااار از جمله حقالثبت و حق التحرير ،بدون حق رجوع به بانک  ،ک ً به

عهده مستأجر است.
ماده  -26اين قرارداد بر اسااا

توافق طرفين و بر طبق ماده (« )15قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)» و اصاا حات و

الحاقات قانوني آن و ماده ( « )7قانون تسااهيل اعطا
طرح ها
اجرا

توليد

تسااهي ت بانكي و كاهش هزينهها

طرح و تسااريع در اجرا

و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها» در حک سااند رساامي و الزماالجرا بوده و تابع مهاد «آييننامه

مهاد ا سناد ر سمي الزماالجرا» ميبا شد و تمامي ام ضاکنندگان قبول نمودند که کليه مندرجات قرارداد را پذيرفته و

ن سبت به آن هيچگونه انت في ندارند و م ستأجر ،متعهد/متعهدين و وثيقهگذار/گذاران حق هرگونه ايراد و اعترا ضي را
ن سبت به مهاد قرارداد و نيز ن سبت به اقدامات اجرايي بانک برا

و صول مطالبات نود و ايها

تعهدات م ستأجر در هر

مرحله از عمليات اجرايي ،از نود سلب و اسقاط نمود.
ماده  -27مهاد اين قرارداد نافي حق اعتراض مشتر

در مراجع ذ ص ح نميباشد.

اين قرارداد در  27ماده و  8تبصااره و در  ..............نسااخه تنظي و به رؤيت کامل بانک  ،مسااتأجر ،متعهد/متعهدين و
وثيقهگذار/گذاران رسيد و ايشان ضمن اقرار به اط ع و آگاهي کامل از مهاد اين قرارداد و پذيرش تبعات حقوقي و قانوني
ناشي از آن ،به امضا

محل امضا و مهر بانک

تمامي صهحات آن مبادرت نمودند و يک نسخه از اين قرارداد به هريک از آنها تسلي گرديد.
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