شماره:

محل الصاق

تاریخ:

تم.ر مالياتي

«قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید ،ماشین آالت ،وسایل
حمل و نقل ،کاالهای مصرفی با دوام ساخت داخل و تأسیسات»

ماده  -1طرفین قرارداد:
این قرارداد بر اسااااا قانوم یمتیات بانبی بدوم ربا رب)رهص مصاااو

 1362/6/8مجتس شاااورای اساااآمی و آهن نام ها،

دستورالعمل ها و بخشنام های ابآغی از سوی بانک مرکزی جم)وری اسآمی ایرام ،بین امضاکنندگام زیر منعقد می گردد:
الف -بااانااک ....................... .....................شاااع.ا  ..................................کااد .......................................با نشااااانی
.....................................................................................................................................................................................
 ... ..........با نمایندگی آقای/خانم  ...................................ک از این پس در این قرارداد بانک نامیده می شود و
 ردر صورتی ک ت س)یآت گیرنده شخص حقیقی با شدص آقای/خانم  ......................................فرزند  ......................تاریختولد  ...........................شماره شنا سنام  ...................................محل صدور  ..........................شماره سریال شنا سنام
 .............................کد متی/شمار ه اختصاصی ات.اع خارجی/شماره گذرنام ات.اع خارجی  ................................کد اقتصادی
 .......................................کد پساااتی  ......................................ب نشاااانی .............................................................
............................................................................................................................................................................... ......
 .............شااا ماره ت ماا تا بت  .....................................شااا ماره تت ن هم راه  ..................................پسااات البترون یک
 ..............................ردر صورتی ک ت س)یآت گیرنده شخص حقوقی با شد ص شرکت  ..................................ت.ت شده ب
شماره  .........................اداره ت.ت شرکت های  ... ...........................کد اقت صادی  .................................شنا س متی/شماره
اخت صا صی ات.اع خارجی  ........................................با ام ضای آقای/خانم  ...............................فرزند ..............................
شماره شنا سنام  .. ...........................تاریخ تولد  ......................کد متی  /شماره اخت صا صی ات.اع خارجی /شماره گذرنام
ات .اع خارجی  ...................................ب ینوام  ........................شااارکت و آ قای  /خانم  ........................................فرز ند
 ...... .......................شماره شناسنام  ..................................تاریخ تولد  ..............................کد متی/شماره اختصاصی ات.اع
خارجی/شااماره گذرنام ات.اع خارجی  ..................................ب ینوام  ................................شاارکت و با م)ر شاارکت ط.ق
آگ)ی شااماره  ...................................روزنام رساامی شااماره  .....................................مور ........................... .کد پسااتی
............................
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محل امضاء/مهر متعهد/متعهدین/وثیقه گذار/ان

شماره:
تاریخ:
........................................................................................................... .......................................................................
شاااماااره تماااا تاااباات  .....................................شاااماااره تت ن همراه  ..................................پساااات البترونیاک
 .. ............................ک از این پس در این قرارداد خریدار نامیده می شود.
ردر صورت اخذ ضمانت حسب صآحدید بانکص ج -متع)د/متع)دین:
ردر صورتی ک متع)د/متع)دین شخص حقیقی باشدص
آقای/خانم  .......................فرزند  ........................تاریخ تولد  ..............شماره شناسنام  ..................................محل صدور
 ............................شماره سریال شناسنام  ................................کد متی  .........................................................کد پستی
......................................

نشاااااااااااااااااااانااااااااااااااااای

بااااااااااااااااا

 ...................................................................................................................................... .....شااااماااره تامااا تااابات
 .....................................شماره تت ن همراه  ..................................پ ست البترونیک  ..............................ردر صورتی ک
متع)د/متع)دین شخص حقوقی باشدص
شرکت  ........................................ت.ت شده ب شماره  ............................اداره ت.ت شرکت های .....................................
کد اقتصاااادی  ........................شااا ناسااا متی  ............................با امضاااای آقای/خانم  ...................................فرزند
 ..................شااماره شااناساانام  ................................تاریخ تولد  .........................کد متی  ...............................با ساامت
 ............................شرکت و آقای/خانم  ..............................فرزند  ...........................ش ماره شنا سنام ............................
تاریخ تولد  .......................کد متی  ..............................با سمت  ............................شرکت و با م)ر شرکت ط.ق آگ)ی شماره
 ........ ...................................روزنام رسمی شماره  .....................................مور ...................... .کد پستی ......................
بااااااااااااااااااااااااااا

نشاااااااااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااااای

..................................................................................................................................................................................
شاااماااره تماااا تاااباات  .....................................شاااماااره تت ن همراه  ..................................پساااات ال بترونیاک
 ..............................ت .صره -ن شانی ،پ ست البترونیک و تت ن های بانک ،خریدار و متع)د/متع)دین همام موارد مندرج در
این ماده اسات .ننانه یبی ازاشاخام مزبور نشاانی ،پسات البترونیک و تت ن های خود را تدهر دهد باید موضاوع را ب
ً
کت.ا ب طرف دیگر ابآغ ن شده با شد ،کتی مبات.ات و
صورت کت.ی ب طرف های دیگر ابآغ کند .تا وقتی ک تدهر موارد فوق،
مرا سآت و ابآغی ها و اخطاری های اجرایی و غیره ،ح سب مورد از طریق شماره تت ن رپیامکص ،پ ست البترونیک و ن شانی
ک در این ماده قید شده است ،ارسال می شود و ابآغ شده تتقی می گردد.
ماده  -2م وضوع قرارداد ی.ارت است از فروش اقساطی  .............. ...........................با مشخصات زیر ب خریدار:
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محل امضاء/مهر متعهد/متعهدین/وثیقه گذار/ان

شماره:
تاریخ:
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ...................................
 ..........................ماده  -3خریدار ضاامن پذیرش مسااتولیت انتخا  ،تحویل ،حمل و نصااب اموال و کاالهای موضااوع این
ً
شخصا مصرف نماید.
قرارداد ،متع)د گردید اموال و کاالهای مذکور را در طول مدت قرارداد،
ماااده -4کاال ب)ااای فروش نقاادی مورد معااامتا ربا یاادد ص  ....................................................................ربا حروفص
 ............... .............................................می باشاااد و با تراضااای و توافق طرفین کل قیمت فروش اقسااااطی آم رب یددص
 ...................................................................ر ب حروف ص  ....................................................................تعهن گرد ید ک
خااریاادار ضااااماان قاا .ا ول آم ،ماا.اات ا

رباا یاادد ص  .........................................................................رباا حااروفص

ً
قدا پردا خت نمود و متع )د شاااد مابقی ب م.ت ر ب
 ................................................................................را ن

یددص

 ..........................................................................ربا حااروف ص  ............................................................................را در
 .........ق سط ،در ق.ال ق.ض ر سید ب بانک بپردازد .اولین ق سط ب م.ت رب یددص  ............................................رب حروفص
 ................................................................و سرر سید آم روز  ...................می با شد و اق ساط بعدی ردر صورت م ساوی
بودم اق ساط و سرر سید های معین ص ب م.ت رب یددص  .....................................................................................رب حروفص
 ............................................................................................و سررسید هر یک ب فاصت  .........................ماه از سررسید
قسط ق.ل می باشد ،ردر صورت غیرمساوی بودم اقساط ص ب شرح زیر می باشد:
.....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .......................................
 ..........................ت .صره  -1خریدار متع)د شد در سرر سید آخرین ق سط آم ن ازبدهی ،هزین ها و مطال.ات مندرج در این
قرارداد بر ذم وی باقی مانده باشد ،یک جا ب بانک پرداخت و تسوی نماید.
ت.صره  -2در صورتی ک خریدار ق.ل از سررسید اقساط موضوع این ماده م.ادرت ب واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود بنماید،
بانک ماب الت اوت قیمت نقد و اقساطی موضوع قرارداد را بر اساا شرایط جدید رتسوی پیش از مویدص اصآح و مورد یمل
قرار می دهد.
ً
خصوصا«خیار ییب و غ.ن» را از خود ستب و ساقط نمود.
ماده  -5خریدار کتی خیارات
ماده  -6دفاتر و صورت حسا

های بانک در هر مورد معت.ر و مورد ق.ول خریدار است .تشخیص تختف از هر یک از شرایط و

تع)دات این قرارداد با بانک می باشد .دفاتر و صورت حسا

های بانک از نظر ایآم ب مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی

و ادارات و دوایر اجرای ت.ت ج)ت صااادور اجراه یا محاسااا.ات بعدی در جریام یمتیات اجرایی در هر مورد مآم یمل می
باشد.
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محل امضاء/مهر متعهد/متعهدین/وثیقه گذار/ان

شماره:
تاریخ:
ت.صره  -1م اد این ماده نافی حق ایتراض خریدار در مراجع ذیصآح نمی باشد.
ت.صره  -2طرفین توافق نمودند ،هرگون اشت.اه در محاس.ات بانک قابل برگشت بوده و ضمن ق.ول محاس.ات اصآحی ،نس.ت
ب تنظیم و اصآح اسناد و اوراق مربوط اقدام نمایند.
ماده  -7نظر ب این ک خریدار کتی مجوزهای الزم رابرای خرید مو ضوع معامت این قرارداد ب نام خود ک سب نموده ا ست لذا
بانک ب خریدار وکالت داد ک از طرف بانک نسااا.ت ب انتقال قطعی موضاااوع معامت این قرارداد ب نام خود با تق.ل تمامی
هزین های مربوط و انجام کتی تشاااری ات انتقال اقدام نماید و حق مطال .وج)ی بابت هزین های مربوط از جمت حق
الوکال را از خود ستب و ساقط نمود.
ماده  -8خریدار اظ)ار نمود ازمقررات و ضوابط بانک در خ صوم ت س)یآت مو ضوع این قرارداد مطتع گردیده و حائز شرایط
دریافت ت س)یآت می با شد .در صورتی ک ب ت شخیص بانک  ،خریدار از م اد این قرارداد از جمت هرگون معامت ناقت تحت
هر ینوام ن س.ت ب یین مورد وتیق این قرارداد تخطی نموده و یا از ت س)یآت ب نحو غیر مجاز ا ست اده نموده با شد ،بانک
می تواند مانده مطال.ات را ب دین حال ت.دیل نماید .ننانه خریدار اق ساط مذکور در ماده ر4ص را در سرر سید مقرر پرداخت
ننماید ،باقی مانده اقساط حسب ضوابط ابآغی از سوی بانک مرکزی جم)وری اسآمی ایر ام ،ت.دیل ب دین حال شده و بانک
حق مطال .تمامی طتب خود را از خریدار ب صورت یک جا خواهد داشت.
ماده  -9خریدار متع)د گردید در صورت تخطی از م اد این قرارداد از جمت هرگون معامت ناقت تحت هر ینوام ن س.ت ب یین
مورد وتیق این قرارداد و یا است اده از تس)یآت موضوع این قرارداد ب نحو غیرمجاز ،حسب مورد از تاریخ سررسید اقساط یا
ت.دیل دیوم ب دین حال ،تا تاریخ ت سوی بدهی ،یآوه بر وجوه تأدی ن شده خود ،م.تدی ب ینوام خ سارت تأخیرتأدی دین
ک ط.ق دستورالعمل محاس.اتی:
تعداد روز*نر .خسارت تأخیرتأدی دین*مانده بدهی
_____________________________________
تعداد روزهای واقعی سال *100
محاساا .می گردد ،ب بانک پرداخت نماید ،نر .خسااارت تأخیرتأدی دین ،معادل  6درصااد بعآوه نر .سااود متعتق ...........
ً
مجمویا معادل  ...........درصد می باشد.
درصد،
ت .صره  -1مانده بدهی مندرج در د ستورالعمل محا س.اتی این ماده ح سب مورد ی.ارت ا ست از مانده اق ساط سرر سید شده ای
ک خریدار نس.ت ب پرداخت آم ب بانک اقدام ننموده است و اقساط سررسید نشده ای ک ب دین حال ت.دیل شده است.
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محل امضاء/مهر متعهد/متعهدین/وثیقه گذار/ان

شماره:
تاریخ:
ت .صره  -2م.نای محا س .خ سارت تأخیرتأدی دین در خ صوم مواردی ک تختف خریدار نا شی از ارای اطآیات نادر ست مؤتر
در انعقاد و اجرای این قرارداد و یا م صرف ت س)یآت در محتی خارج از مو ضوع قرارداد با شد ،تاریخ انعقاد قرارداد حا ضر می
باشد.
ماده  -10بانک پس از گذ شت حداکثردو ماه از سرر سید هر یک از اق ساط و یدم بازپرداخت آن)ا تو سط خریدار و یا بآفا صت
پس از حال شدم دیوم خریدار ،باید موضوع را از طریق نشانی مندرج درماده ر 1ص این قرارداد و اصآحی های ایآمی احتمالی،
ب اطآع متع)د/متع)دین و وتیق گذار/ام برساااند .در غیر این صااورت ،اخذ خسااارت تأخیرتأدی دین مذکور در ماده ر9ص از
متع)د/متع)دین و وتیق گذار/ام امبام پذیر نخواهد بود.
ماده  -11خریدار و متع)د/متع)دین ب طور غیر قابل رجوع ب بانک اجازه و اختیار دادند ک هرگون مطال.ات خود ناشاای از این
قرارداد را ایم از م ستقیم یا غیرم ستقیم پس از سرر سید یا حال شدم دیوم و در صورت یدم پرداخت ،از موجودی هر یک از
حسا

ً
رأسا و بدوم نیاز ب حبم قضایی
ها رریالی و ارزیص ،اموال و اسناد آنام نزد بانک و یا سایر بانک هاومؤسسات ایت.اری،

یا اجرایی بردا شت نموده و ب ح سا

بدهی خریدار منظورنماید .در صورتی ک وجوه ب صورت ارزی با شد بانک آم را ب نر.
می نماید .اقدام بانک در این خ صوم

ایآمی از سوی بانک مرکزی جم)وری ا سآمی ایرام محا س .و بردا شت
برای خریدار و متع)د/متع)دین غیرقابل ایتراض و الزم االجراء می باشد.

ت .صره  -1هرگون وجوهی ک پس از سرر سید یا ب تعویق افتادم مطال.ات این قرارداد ب بانک پرداخت و یا از ح سا

ها و

اموال و اسناد برداشت می شود ،ابتدا بابت هزین های قانونی منظور شده و مابقی بین س جزء مانده اصل تس)یآت ،سود و
خسارت تأخیرتأدی دین تس)یم بالنس .می شود.
ت .صره  -2بانک اقدامات مو ضوع این ماده را پس از اجرایی نمودم ،از طریق ن شانی مندرج در ماده ر1ص این قرارداد و ا صآحی
های ایآمی احتمالی ،ب خریدارومتع)د/متع)دین اطآع می دهد.
ماه  -12متع )د/متع )دین با یتم و اطآع و وقوف کا مل راجع ب م ندر جات این قرارداد و کم یت و کی یت تع )دات خر یدار،

ً
ً
ً
متضااامنا ،انجام کتی تع)دات و پرداخت بدهی هایی ک در ارت.اط با انجام موضااوع این قرارداد ب ی)ده
مشااترکا ،و
ردا،
من
خریدار ا ست را تع)د نمودند و بانک ب ا ستناد این قرارداد حق دارد یآوه بر مراجع ب خریدار ،ب هر یک از متع)دین ،من ً
ردا
ً
مشترکا مراجع و ای ای تع)دات قرارداد را مطال .و وجوه متعتق را وصول نماید.
و یا
ماده  -13هرگاه بانک برای و صول مطال.ات خود درخوا ست صدور اجراه نماید و حب م ب ن ع بانک صادر شود ،پرداخت کتی

هزین های اجرایی و م.تدی معادل آهن نام تعرف حق الوکال در امور اجرایی و همهنین در صورتی ک بانک ناگزیر از تو سل
ب اقدامات ق ضایی گردد ،هزین های ق ضایی و دادر سی و حق الوکال وکیل یا نماینده ق ضایی و خ سارات از هر ج)ت رط.ق
تشخیص و ایآم بانکص بر ذم خریدار بوده ک یآوه بر انجام سایر تع)دات ،متزم ب پرداخت آم می باشد.
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محل امضاء/مهر متعهد/متعهدین/وثیقه گذار/ان

شماره:
تاریخ:
ماده  -14ب منظور تضمین حسن انجام تع)دات ناشی از این قرارداد ،موارد مشروح ذیل:
رمشخصات کامل وتیق /وتایق مأخوذه ذکر گرددص
................................................................................................................................................... ..................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. ...
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..............................................................................
توسط خریدار و یا وتیق گذار/ام ردر صورتی ک شخص حقیقی باشد ص آقای /خانم  ................................فرزند .....................
تاریخ تولد  ....................... ......شماره شناسنام  ................................محل صدور  ........................شماره سریال شناسنام
 .................................کااد مااتاای  ................................کااد پسااااتاای  ..............................................ب ا نشاااااناای
.....................................................................................................................................................................................
 ..شااا ماره ت ماا تا بت  .....................................شااا ماره تت ن همراه  ..................................پسااات البترون یک
 ..............................ردر صاااورتی ک شاااخص حقوقی باشاااد ص شااارکت  .................................ت .ت شاااده ب شااا ماره
 .............................اداره ت.ت شرکت های  ....... ...............................کد اقت صادی  .........................................شنا س متی
 .................................با امضاااای آ قای /خانم  ......................................................فرز ند  .................................شااا ماره
شااا ناسااا نا م  .................... ......................تاریخ تو لد  ............................کد متی  ..................................با سااا مت
 ...............................شااارکت و آقای  /خانم  ..........................................فرزند  .............................شاااماره شاااناسااانام
 ............................... .تاااریاخ تاولااد  ...........................کااد ماتای  ........................................................بااا ساااامات
 .....................................شاارکت و با م)رشاارکت ط.ق آگ)ی شااماره  ........................................روزنام رساامی شااماره
 ................................ماااور ......................... .کاااد پساااااتااای  ...............................بااا

نشاااااانااای

.................................................... ..............................................................................................................................
شاااماااره تماااا تاااباات  .....................................شاااماااره تت ن همراه  ..................................پساااات البترونیاک
 ..............................در وتیق بانک مسااقر گردید .ق.ض و اق.اض در خصااوم مورد و تیق مندرج در این ماده ب یمل آمد و
ً
مجددا ب طور صحیح و سالم تحویل مالک یا مالبین داده شد.
حسب مورد
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شماره:
تاریخ:
ماده  -15خریدار تع)د نمود ک در صاااورت تقاضاااای بانک  ،هر آم ن مورد وتیق قرار می گیرد و همهنین اموال موضاااوع
یمتیات نا شی از این قرارداد را پس از ام ضای قرارداد حا ضر ،در مدت انجام آم ،هم

سال ب م.تدی ک مورد موافقت بانک

باشد در برابر آتش سوزی ،ان جار ،زلزل  ،سیل ،صایق و سایر خطرات مرت.طی ک بانک تعهن می کند ،نزد یبی از شرکت های
بیم مجاز ،ب هزین خود وب ن ع بانک بیم نماید و بیم نام را بآدرنگ ب بانک تساااتیم کند .همهنین پانزده روز ق.ل از
انق ضای مدت بیم  ،مدارم تجدید بیم را ب بانک ارائ دهد .در صورتی ک خریدار تع)دات خو د را ب

شرح فوق انجام ندهد

ً
وکالتا از طرف خریدار ب هزین خود بیم نموده و م.ت هزین شده را از خریدار مطال .یا ب حسا
بانک می تواند وتایق را

وی

منظور نماید .بدی)ی اساات وکالت مذکور نافی تع)دات و مسااتولیت های خریدار نخواهد بود .ضا ً
امنا خریدار مبتف اساات در
ً
سریعا ب بیم گر و بانک اطآع دهد.
صورت بروز خسارت ب موارد بیم شده،
ماده  -16در صااورتی ک ب تشااخیص بانک ،خریدار و یا وتیق گذر/ام و یا متع)د/متع)دین از م اد این قرارداد تختف نمایند،
بانک می تواند نس.ت ب صدور اجرائی ج)ت وصول مطال.ات خود ب طرفیت هر یک از اشخام یاد شده اقدام نماید.
ماده  -17مالک یا مالبین مورد وتیق  ،ضاامن ایآم و اقرار ب این ک تاکنوم نساا.ت ب یین مورد وتیق هی گون معامت ای
انجام نداده اند ،متع)د و متتزم گردیدند ک :
 -17-1از هرگون معامت ناقت تحت هر ینوام نس.ت ب یین مورد وتیق خودداری نمایند.
 -17-2بدوم موافقت بانک در موارد وتیق تدهری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدامی ک موجب نقصاااام ب)ای موارد وتیق
باشد خودداری نمایند.
 -17-3در صورتی ک در مورد وتیق یآوه بر م ستحدتات ،تأ سی سات و تج)یزات فعتی ،م ستحدتات و تأ سی سات و تج)یزات
دیگری اضاف شود ،جزء موارد وتیق خواهد بود.
 -17-4در صورتی ک ق.ل از فک این سند تمام یا ق سمتی از موارد وتیق در معرض اجرای طرح های مؤ س سات و شرکت های
دولتی و ش)رداری و امثال آم قرار گیرد ،بانک  ،قائم مقام و وکیل بآیزل و وصی بعد از فوت مالک یا مالبین مورد وتیق است
ک تمامی تشری ات قانونی را انجام دهد و با امضای اسناد و دفاتر مربوط ،وجوهی را ک از طرف مؤسس ذیربط در ق.ال تمتک
تمام یا ق سمت ی از موارد وتیق پرداخت خواهد شد ،ب صورت نقدی یا ق سطی دریافت کند و پس از احت سا

و ک سر هزین

های متعتق  ،مطال.ات خود را از محل باقیمانده وج  ،و صول نماید .هرگاه ب)ای متک ،در صندوق ت.ت یا دادگ ستری سپرده
شده باشد ،بانک حق دریافت وجوه سپرده را ب میزام هزین ه ای متعتق و مطال.ات خود خواهد داشت .در صورتی ک وجوه
و صول شده و یا موارد وتیق مو ضوع این بند ،تبافوی مطال.ات بانک را ننماید ،خریدار متع)د گردید کتی بدهی های خود را
ً
فورا بپردازد.
بنا ب تشتخیص بانک ،
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شماره:
تاریخ:
ً
 -17-5هرگون نقل و انتقال ق.تی نس.ت ب منافع مورد وتیق رولو این ک ضمن سند یادی باشدص را کت.ا ب اطآع بانک رسانده
و نیز ق.ل از انتقال منافع مورد وتیق تحت هر ینوام ،از بانک تأهدی اخذ نمایند.
 -17-6در صورتی ک مورد وتیق ب تمتک بانک در آید ،محل مورد وتیق را تختی و تحویل بانک نمایند .در غیراین صورت ب
استناد م اد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرایی ،بانک می تواند از یبی از طرق قانونی ،مورد انتقال را تختی و تصرف نماید.
ماده  -18کتی وکالت های ت وی ضی ب بانک و نیز تمامی شرایط قرارداد حا ضر برای طرفین معین ا ست و با ستب حق یزل و
ضم وکیل و امین و غیره و ستب حق اجرای مورد وکالت توسط موکل می باشد.
ماده  -19خریدار و وتیق گذار/ام ق.ول نمودند در صاااورتی ک بانک ب منظور رونق بازار تانوی مطال.ات رهنی ،مطال.ات این
قرارداد را ب ا شخام دیگر منتقل کند ،ت ضمینات و و تایق این قرارداد ب تع)دات الحق نیز منتقل شده و کماکام بابت تع)دات
انتقال یافت در رهن و وتیق  ،باقی باشد.
ماده  -20کتی هزین های مربوط ب ت.ت قرارداد حاضااار از جمت حق الث.ت و حق التحریر ،بدوم حق رجوع ب بانک  ،کآً ب
ی)ده خریدار است.
ماده  -21خریدار و متع)د/متع)دین ق.ول نمودند بانک می تواند هرگون داده و اطآیات ای شام را در اختیار شرکت سنجش
ایت.ار مورد تأهد بانک مرکزی جم)وری اسآمی ایرام قرار دهد.
ماده  -22این قرارداد بر ا ساا توافق طرفین و بر ط.ق ماده  « 15قانوم یمتیات بانبی بدوم ربا رب)رهص» و ا صآحات و الحاقات
قانونی آم و ماده ر7ص « قانوم تس)یل ایطای تس)یآت بانبی و کاهش هزین های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی
و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها» در حبم سند ر سمی و الزم االجراء بوده و تابع م اد

«آهن نام اجرای م اد

ا سناد ر سمی الزم االجراء» می با شد و تمامی ام ضاکنندگام ق.ول نمودند ک کتی مندرجات قرارداد را پذیرفت و ن س.ت ب آم
هی گون اختآفی ندارند و خریدار ،متع)د/متع)دین و وتیق گذار/ام حق هرگون ایراد و ایتراضی را نس.ت ب م اد قرارداد و
نیز ن س.ت ب اقدامات اجرایی بانک برای و صول مطال.ات خود و ای ای تع)دات خریدار در هر مرحت از یمتیات اجرایی ،از خود
ستب و اسقاط نمودند.
این قرارداد در  22ماده و  9ت.صاااره و در  .......نساااخ تنظیم و ب ر یت کا مل بانبخریدار ،متع)د/متع)دین و وتیق گذار/ام
رسید و ایشام ضمن اقرار ب اطآع و آگاهی کامل از م اد این قرارداد و پذیرش ت.عات حقوقی و قانونی ناشی از آم ،ب امضای
تمامی ص حات آم م.ادرت نمودند و یک نسخ از این قرارداد ب هر یک از آن)ا تستیم گردید.
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