شماره:

محل ال اق

تاریخ:

«قرارداد فروش اقساطی مسکن»

تم.ر مالياتي

ماده -1طرفین قرارداد:
این قرارداد بر اسااااا قانعن یمتیاا بانکی بدون ربا ربهرهص م اااع

 1362/6/8مجتس شاااعراس اساااآمی و مهن نامه ا

دستعرالعمل ا و بخشنامه اس ابآغی از سعس بانک مرکزس جمهعرس اسآمی ایران بین امضاکنندگان زیر منعقد

می

گردد:
الاا  -بااانااک ............ ......................شااااعاا.ااه  ................................کااد  .....................................بااه نشاااااناای
.....................................................................................................................................................................................
 .............با نمایندگی مقاس  /خانم  ..................................که از این پس در این قرارداد بانک نامیده می شعد و
 ردر صعرتی که ت سهیآا گیرنده شخص حقیقی با شد ص مقاس /خانم  ....................................فرزند  .....................تاریختعلد  .............................شماره شنا سنامه  ................................محل صدور  ............................شماره سریال شنا سنامه
 .................................کد متی/شماره اخت اصی ات.اع خارجی /شماره گذرنامه ات.اع خارجی  ...........................کد اقت ادس
 ................................کد پساااتی  .................................به نشاااانی .........................................................................
.....................................................................................................................................................................................
 .............شاااماااره تماااا ثاااباا ........................ .شاااماااره تت.ن

مراه  ................................پساااا .الکترونیاک

 .............................................ردر صعرتی که ت سهیآا گیرنده شخص حقعقی با شد ص شرک........................................... .
ث ..شده به شماره  ...............اداره ث ..شرک .اس  ...............................................کد اقت
شنا سه متی  /شماره اخت

ادس .................................

ا صی ات.اع خارجی  ...............................................با ام ضاس مقاس /خانم ...............................

فرزند  ......................................شااماره شااناساانامه  ..............................تاریخ تعلد  ........................... ..کد متی /شااماره
اخت ا صی ات.اع خارجی /شماره گذرنامه ات.اع خارجی  ........................................به ینعان  .....................................شرک.
و م قاس  /خانم  ..........................فرز ند  ... ............................شااا ماره شااا ناسااا نا مه  .................................تاریخ تع لد
 ...............................کد متی  /شماره اخت

ا صی ات.اع خارجی /شماره گذرنامه ات.اع خارجی  .................................به ینعان

 ....................................شااارک .و با مهر شااارک .ط .ق مگهی شاااماره  ......................................روزنامه رسااامی شاااماره
..............................

ماااعر.

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

کااادپساااااتااای

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

باااه

نشاااااانااای

 .......................................................................................................................شماره تماا ثاب ........................ .شماره
تت.ن مراه  ................................پسااا .الکترون یک  .............. ...............................که از این پس در این قرارداد خر یدار
نامیده می شعد.
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محل امضا/مهر متعهد/متعهدین/وثیقه گذار/ان

شماره:
تاریخ:
ردر صااعرا اخذ ااامان .حساای صااآحدید بانکص ج -متعهد /متعهدین :ردرصااعرتی که متعهد/متعهدین شااخص حقیقی
باشاااد صم قاس /خانم  .................................فرز ند  ..........................تاریخ تع لد  .............. .....شااا ماره شااا ناسااا نا مه
 ..............................م حل صااادور  ........................شااا ماره ساااریال شااا ناسااا نامه  .................................شااا ماره متی
.........................................

کااد پسااااتاای  .................................بااه نشاااااناای

 .......................................................................................................................شماره تماا ثاب ........................ .شماره
تت.ن مراه  ................................پ س .الکترونیک  .............................................ردر صعرتی که متعهد/متعهدین شخص
حقعقی با شد ص شرک ................................................... .ث ..شده به شماره  ..................................اداره ث ..شرک .اس
 ........................کد اقت اااادس  ................... ..................شاااناساااه متی  ......................................با امضااااس مقاس/خانم
 .......................................فرزند  ................................شماره شناسنامه  .................................تاریخ تعلد ..........................
شااا م اره متی  .......................با سااا م .................................. .شااار ک .و م قاس /خانم  .................................فرز ند
 ............................شااا ماره شااا ناسااا نا مه  .........................................تاریخ تع لد  ..........................شااا ماره متی
 ...............................با سم ......................................... .شرک .و با مهر شرک .ط.ق مگهی شماره .....................................
روزناااماه رساااامای شااااماااره  .............................ماعر ........... .کااد پسااااتای  ...............................بااه نشااااا نی
 .......................................................................................................................شماره تماا ثاب ........................ .شماره
تت.ن مراه  ................................پس .الکترونیک  .............................................ت .ره -نشانی پس .الکترونیک و تت.ن
اس بانک خریدار و متعهد/متعهدین مان معارد مندرج در این ماده ا س ..چنانچه یکی از ا شخاص مزبعر ن شانی پ س.
الکترونیک و تت.ن اس خعد را تغییر د د باید معااااعع را به صاااعرا کت.ی به طر
ً
کت.ا به طر
معارد فعق

اس دیگر ابآغ کند .تا وقتی که تغییر

دیگر ابآغ ن شده با شد کتیه مکات.اا و مرا سآا و ابآغیه ا و اخطاریه اس اجرایی و غیره ح سی

معرد از طریق نشانی پس .الکترونیک و ارسال پیامک از طریق تت.ن ایی که در این ماده قید شده اس .ارسال می شعد و
ابآ غ شده تتقی می گردد.
ماده  -2مع اعع قرارداد ی.ارا ا س .از فروش اق ساطی  ............دانگ از  ..............با

واحد م سکعنی با م شخ

اا زیر به

خریدار:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
 .....................................مااااده  -3کااال باااهااااس فاااروش ناااقااادس ماااعرد ماااعااااماااتاااه رباااه یاااددص
 .............................................................................ر به حرو ص  ................................................................................می
باشااد و با تراااای و تعافق طرفین کل قیم .فروش اقساااطی من ربه یددص  .................................................................ربه
حرو ص  ..............................................................تعیین گردید که خریدار ا من ق.عل من م.تغ ربه یددص
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محل امضا/مهر متعهد/متعهدین/وثیقه گذار/ان

شماره:
تاریخ:
ً
 .................................................................ربه حرو ص  ............................................را نقدا پرداخ .نمعد و متعهد شاااد
مااااباااقااای

باااه

مااا.اااتاااغ

رباااه

یاااددص

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

رباااه

حااارو ص

 ...............................................................................را در ..............قسااات متعالی ما یا نه در ق .ال ا خذ رسااا ید به
بانک/مؤسااسااه ایت.ارس بزردازد .اولین قساات به م.تغ ربه یددص  ......................................................................ربه حرو ص
 ........................................................و ساااررسااا ید من روز  ...................می باشاااد و اقساااال ب عدس به م.تغ ربه یددص
 .................................................................ربه حرو ص  ........................................................................... ......و سرر سید
ر یک به فاصته یک ماه از سررسید قست ماه ق.ل می باشد.
ت.

ره  -1خریدار متعهد شد در سرر سید مخرین ق ست من چه از بد ی

زینه ا و مطال.اا مندرج در این قرارداد بر ذمه وس

باقی م انده باشد یک جا به بانک پرداخ .و تسعیه نماید.
ت .ره  -2در صعرتی که خریدار ق.ل از سررسید اقسال معاعع این ماده م.ادرا به واریز تمام یا قسمتی از بد ی خعد بنماید
بانک مابه الت.اوا قیم .نقد و اقساطی معاعع قرارداد را بر اساا شرایت جدید رتسعیه پیش از معیدص اصآح و معرد یمل
قرار می د د.
ً
عصا «خیار ییی و غ.ن» را از خعد ستی و ساقت نمعد.
ماده  -4خریدار کتیه خیاراا خ
ماده -5دفاتر و صعرا ح سا

اس بانک در ر معرد معت.ر ا س ..ت شخیص تخت

با بانک بعده و معرد ق.عل خریدار می با شد .دف اتر و صعرا ح سا

از ر یک از شرایت و تعهداا این قرارداد

اس بانک از نظر ایآم به مراجع ق ضایی و یا دفاتر ا سناد

ر سمی و اداراا و دوایر اجراس ث ..جه .صدور اجراهه یا محا س.اا بعدس در جریان یمتیاا اجرایی در ر معرد مآک یمل
می باشد.
ت .ره  -1م.اد این ماده نافی حق ایتراض خریدار در مراجع ذی آح نمی باشد.
ت .ره  -2طرفین تعافق نمعدند رگعنه اشت.اه در محاس.اا بانک قابل برگش .بعده و امن ق.عل محاس.اا اصآحی نس..
به تنظیم و اصآح اسناد و اوراق مربعطه اقدام نمایند.
ماده  -6نظر به اینکه خریدار کتیه مجعز اس الزم را براس خرید متک معرد معامته مع اعع این قرارداد به نام خعد ک سی نمعده
ا س .لذا بانک به خریدار وکال .داد که از طر

بانک ن س ..به انتقال قظعی متک مع صع

به نام خعد با تق.ل تمامی زینه

اس مربعطه و انجام کتیه تشااری.اا انتقال اقدام نماید و حق مطال.ه وجهی باب .زینه اس مربعطه از جمته حق العکاله را از
خعد ستی و ساقت نمعد.
ماده  -7خریدار اظهار نمعد از مقرراا و اااعابت بانک در خ ااعص تسااهیآا فروش اقساااطی مسااکن مطتع گردیده و حا ز
شرایت دریاف .تسهیآا می باشد .در صعرتی که به تشخیص بانک خریدار از م.اد این قرارداد از جمته رگعنه معامته ناقته
تح .ر ینعان ن س ..به یین معرد وثیقه این قرارداد تخطی نمعده و یا از ت سهیآا به نحع غیر مجاز ا ست.اده نمعده با شد
محل امضا و مهر بانک
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محل امضا/مهر متعهد/متعهدین/وثیقه گذار/ان

شماره:
تاریخ:
بانک می تعاند مانده مطال.اا را به دین حال ت.دیل نماید .چنانچه خریدار اقسااال مذکعر در ماده ر3ص را در سااررسااید مقرر
پرداخ .ننماید باقی مانده اق سال ح سی اعابت ابآغی از سعس بانک مرکزس جمهعرس ا سآمی ایران ت.دیل به دین حال
شده و بانک حق مطال.ه تمامی طتی خعد را از خریدار به صعرا یک جا خعا د داش..
ماده  -8خری دار متعهد گردید در صاااعرا تخطی از م.اد این قرارداد از جمته رگعنه معامته ناقته تح .ر ینعان نسااا ..به
یین معرد وثیقه این قرارداد و یا ا ست.اده از ت سهیآا مع اعع این قرارداد به نحع غیرمجاز ح سی معرد از تاریخ سرر سید
اقساااال یا ت.دیل دیعن به دین حال تا تاریخ تساااعیه بد ی یآوه بر وجعه تشدیه نشاااده خعد م.تغی به ینعان وجه التزام
تشخیرتشدیه دین که ط.ق دستعرالعمل محاس.اتی:
تعداد روز*نر .وجه التزام تشخیرتشدیه دین* مانده بد ی
_____________________________________
تعداد روز اس واقعی سال * 100
محاساا.ه می گردد به بانک پرداخ .نماید .نر .و جه التزام تشخیرتشدیه دین معادل  6درصااد بعآوه نر .سااعد متعتقه .......
ً
مجمعیا معادل  ......درصد می باشد.
درصد
ت .ره  -1مانده بد ی مندرج در د ستعرالعمل محا س.اتی این ماده ح سی معرد ی.ارا ا س .از مانده اق سال سرر سید شده اس
که خریدار نس ..به پرداخ .من به بانک اقدام ننمعده اس .و اقسال سررسید نشده اس که به دین حال ت.دیل شده اس..
ت.

ره  -2م.ناس محا س.ه وجه التزام تشخیرتشدیه دین در خ

عص معاردس که خریدار به لحاظ ارایه اطآیاا نادر س .مؤثر در

انعقاد و اجراس این قرارداد از تسهیآا بانک به نحع غیرمجاز است.اده نمعده باشد تاریخ انعقاد قرارداد حاار می باشد.
ماده  -9بانک پس از گذ ش .حداکثر دو ماه از سرر سید ر یک از اق سال و یدم بازپرداخ .منها تع ست خریدار و یا بآفا صته
پس از حال شاادن دیعن خریدار باید معاااعع را از طریق نشااانی مندرج در ما ده ر1ص این قرارداد و اصااآحیه اس ایآمی
احتمالی به اطآع متعهد/متعهدین و وثیقه گذاران برساااند .در غیر این صااعرا اخذ وجه التزام تشخیرتشدیه دین مذکعر در
ماده ر8ص از متعهد/متعهدین و وثیقه گذار/ان امکان پذیر نخعا د بعد.
ماده  -10خریدارو متعهد/متعهدین به طعر غیرقابل رجعع به بانک اجازه و اختیار دادند که رگعنه مطال.اا خعد ناشااای از این
قرارداد را ایم از م ستقیم یا غیرم ستقیم پس از سرر سید و در صعرا یدم پرداخ .از معجعدس ر یک از ح سا

ا رریالی

ً
رأسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداش.
ارزسص امعال و اسناد منان نزد بانک و یا سایر بانک ا و مؤسساا ایت.ارس
نمعده و به ح سا

بد ی خریدار منظعر نماید .در صعرتی که وجعه به صعرا ارزس با شد بانکن را به نر .ایآمی از سعس بانک

مرکزس جمهعرس ا سآمی ایران محا س.ه و بردا ش .می نماید .اقدام بانک درا ین خ

عص براس خریدار غیرقابل ایتراض و الزم

االجرا می باشد.
محل امضا و مهر بانک
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محل امضا/مهر متعهد/متعهدین/وثیقه گذار/ان

شماره:
تاریخ:
ت .ره  -1رگعنه وجع ی که پس از سرر سید یا مععق شدن مطال.اا این قرارداد به بانک پرداخ .ویا از ح سا

ا و امعال و

اسناد برداش .می شعد ابتدا باب .زینه اس قانعنی وکارمزد ا منظعر شده و مابقی بین سه جزء مانده اصل تسهیآا سعد
و وجه التزام تشخیرتشدیه دین تسهیم بالنس.ه می شعد.
ت .ره  -2بانک اقداماا مع اعع این ماد ه را پس از اجرایی نمعدن از طریق ن شانی مندرج در ماده ر1ص این قرارداد و ا صآحیه
اس ایآمی احتمالی به خریدارومتعهد/متعهدین اطآع می د د.
ماده  -11متعهد/متعهدین با یتم و اطآع و وقع

ً
من.ردا
کامل راجع به مندرجاا این قرارداد وکمی .و کی.ی .تعهداا خریدار

ً
ً
ضامنا انجام کتیه تعهداا و پرداخ .بد ی ایی که دراین ارت.ال با انجام مع اعع این قرارداد به یهده خریدار
شترکا و مت
م
ً
من.ردا و یا
اساا .را تعهد نمعدند و بانک به اسااتناد این قرارداد حق دارد یآوه بر مراجعه به خریدار به ر یک از متعهدین
ً
مشترکا مراجعه وای.اس تعهداا قرارداد را مطال.ه و وجعه متعتقه را وصعل نماید.
ماده  -12رگاه بانک براس و صعل مطال.اا خعد درخعا س .صدور اجراهه نماید و حکم به ن.ع بانک صادر شعد پرداخ .کتیه
زینه اس اجرایی و م.تغی معادل مهن نامه تعرفه حق العکاله در امعر اجرایی و مچنین در صاعرتی که بانک ناگریز ازتع سل
به اقداماا ق ضایی گردد

زینه اس ق ضایی و دادر سی و حق العکاله وکیل یا نماینده ق ضایی و خ ساراا از ر جه .رط.ق

تشخیص و ایآم بانکص بر ذمه خریدار بعد ه که یآوه بر انجام سایر تعهداا متزم به پرداخ .من می باشد.
ماده  -13به منظعر تضمین حسن انجام تعهداا ناشی از این قرارداد وثیقه مشروحه ذیل:
رمشخ اا کامل وثیقه مشخعذه ذکر گرددص
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
 ........ ............................................تعساات خریدار در وثیقه بانک مسااتقر گردید .ق.ا و اق.اض در خ ااعص معرد وثیقه
ً
مجددا به طعرصح یح و سالم تحعیل مالک یا مالکین داده شد.
مندرج در این ماده به یمل ممد و حسی معرد
ماده  -14خریدار تعهد نمعد؛ ر من چه معرد وثیقه قرار می گیرد را بآفا صته پس از ام ضاس قرارداد حا ار

مه ساله به م.تغی

که معرد معافق .بانک با شد در برابر متش سع زس ان.جار زلزله سیل صایقه و سایر خطراا مرت.طی که بانک تعیین می
کند نزد یکی از شاارک .اس بیمه مجاز به زینه خعد و به ن.ع بانک بیمه نماید و بیمه نامه را بآدرنگ به بانک تسااتیم کند.
مچنین پانزده روز ق.ل از انق ضاس مدا بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک ارایه د د .در صعرتی که خریدار تعهداا خعد را
ً
وکالتا از طر
به شااارح فعق انجام ند د بانک می تعاند وثایق را
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شماره:
تاریخ:
خریدار مطال.ه یا به ح سا
ً
امنا خریدار مکت

وس منظعرنماید .بدیهی ا س .وکال .مذکعر نافی تعهداا و م سئعلی .اس خریدار نخعا د بعد.

ً
سریعا به بیمه گر و بانک اطآع د د.
اس .در صعرا بروز خسارا به معارد بیمه شده

ماده  -15در صعرتی که به تشخیص بانک خریدار و یا متعهد /متعهدین از م.اد این قرارداد تخت

نمایند بانک

می

تعاند نس ..به صدور اجراهه جه .وصعل مطال.اا خعد به طرفی .ر یک از اشخاص یاد شده اقدام نماید.
ماده  -16خریدار ااامن ایآم و اقرار به این که تاکنعن نساا ..به یین معرد وثیقه یچگعنه معامته اس انجام نشااده اساا.
متعهد و متتزم گردید که:
 -16-1از رگعنه معامته ناقته تح .ر ینعان نس ..به یین معرد وثیقه خعددارس نماید.
 -16-2بدون معافق .بانک در معارد وثیقه تغییرس ایجاد ننماید و از انجام ر اقدامی که معجی نق ان بهاس معارد وثیقه باشد
خعددارس نماید.
 -16-3در صعرتی ک ه در معرد وثیقه یآوه برم ستحدثاا تش سی ساا و تجهیزاا فعتی م ستحدثاا و تش سی ساا و تجهیزاا
دیگرس ااافه شعد جزء معارد وثیقه خعا د بعد.
 -16-4در صعرتی که ق.ل از فک این سند تمام یا ق سمتی از معارد وثیقه در معرض اجراس طرح اس مؤ س ساا و شرک .اس
دولتی و شهردارس و امثال من قرار گیرد بانک قا م مقام و وکیل بآیزل و وصی بعد از فعا مالک یا مالکین معرد وثیقه اس.
که تمامی تشری.اا قانعنی را انجام د د و با امضاس اسناد و دفاتر مربعل وجع ی را که از طر

مؤسسه ذیربت در ق.ال تمتک

تمام یا ق سمتی از معارد وثیقه پرداخ .خعا د شد به صعرا نقدس یا ق سطی دریاف .کند و پس از ک سر و احت سا

زینه

اس متعتقه مطال.اا خعد را از محل باقیمانده وجه و صعل نماید .رگاه بهاس متک در صندوق ث ..یا دادگ سترس سزرده
شده باشد بانک حق دریاف .وجعه سزرده را به میزان زینه اس متعتقه و مطال.اا خعد خعا د داش ..در صعرتی که وجعه
و صعل شده و یا معارد وثیقه مع اعع این بند تکافعس مطال.اا بانک را ننماید خریدار متعهد گردید کتیه بد ی اس خعد را
ً
فعرا بزردازد.
بنا به تشخیص بانک
ً
کت.ا به اطآع بانک رسانده
 -16-5رگعنه نقل و انتقال ق.تی نس ..به منافع معرد وثیقه رولع این که امن سند یادس باشدص را
و نیز ق.ل از انتقال منافع معرد وثیقه تح .ر ینعان از بانک تشهدیه اخذ نماید.
 -16-6در صااعرتی که معرد وثیقه به تمتک بانک در مید محل معرد وثیقه را تختیه و تحعیل بانک نماید .در غیر این صااعرا به
اسااتناد م.اد این قرارداد و نیز سااند انتقال اجرایی بانک می تعاند از ر یک از طرق قانعنی معرد انتقال را تختیه و ت اار
نماید.
ماده  -17کتیه وکال .اس ت .عی ضی به بانک و نیز تمامی شرایت قرارداد حا ار براس طرفین معین ا س .و با ستی حق یزل و
ام وکیل و امین و غیره و ستی حق اجراس معرد وکال .تعست معکل می باشد.
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شماره:
تاریخ:
ماده  -18خریدار ق.عل نمعد در صعرتی که بانک به منظعر رونق بازار ثانعیه مطال.اا ر نی مطال.اا این قرارداد را به ا شخاص
دیگر منتقل کند ت ضمیناا و وثایق این قرارداد به تعهداا الحق نیز منتقل شده وکماکان باب .تعهداا انتقال یافته در ر ن و
وثیقه باقی باشد.
ماده  -19کتیه زینه اس مربعل به ث ..قرارداد حااااار از جمته حق الث ..و حق التحریر بدون حق رجعع به بانک کآً به
یهده خریدار اس..
ماده  -20خریدار و متعهد/متعهدین ق.عل نمعدند بانک می تعاند رگعنه داده و اطآیاا ایشاااان مرت.ت با این قرارداد را در
اختیار شرک .سنجش ایت.ار معرد تشهد بانک مرکزس جمهعرس اسآمی ایران قرار د د.
ماده  -21این قرارداد بر ا ساا تعافق طرفین و بر ط.ق ماده  « 15قانعن یمتیاا بانکی بدون ربا ربهرهص» و ا صآحاا و الحاقاا
قانعنی من و ماده ر7ص « قانعن تسهیل ایطاس تسهیآا بانکی و کا ش زینه اس طرح و تسریع در اجراس طرح اس تعلیدس
و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ا» در حکم سند ر سمی و الزم االجرا بعده و تابع م.اد

«مهن نامه اجراس

م.اد ا سناد ر سمی الزم االجرا» می با شد و تمامی ام ضاکنندگان ق.عل نمعدند که کتیه مندرجاا قرارداد را پذیرفته و ن س ..به
من یچ گعنه اختآفی ندارند و خریدار و متعهد/متعهدین حق رگعنه ایراد و ایترا ای را ن س ..به م.اد قرارداد و نیز ن س..
به اقداماا اجرایی بانک براس و صعل مطال.اا خعد و ای.اس تعهداا خریدار در ر مرحته از یمتیاا اجرایی را از خعد ستی و
اسقال نمعدند.

این قرارداد در  21ماده و  9ت .ااره و در  .......نسااخه تنظیم و به ر ی .کامل بانک خریدار متعهد و وثیقه گذاران رسااید و
ایشان امن اقرار به اطآع و مگا ی کامل از م.اد این قرارداد و پذیرش ت.عاا حقعقی و قانعنی ناشی از من به امضاس تمامی
ص.حاا من م.ادرا نمعدند و یک نسخه از این قرارداد به ر یک از منها تستیم گردید.
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