شماره:

محل الصاق

تاریخ:

«قرارداد قرض الحسنه»

تمبر مالياتي

ماده  -1طرفین قرارداد:
این قرارداد بر اسااااا قا عم یاتیاا با بد ب رم ربا رب)رهص م اااع

 1362/6/8مجتس شاااعراس اساااآمد ر مهن امه ا
مد گردد:

دستعرالعال ا ر بخشنام ه اس ابآغد از سعس با ک مرکزس جا)عرس اسآمد یرام بین امضاءکنن گام زیر منعق

ال ا  -بااا ااک .........................................شااااعاا.ااه  .......................ک ا  ..............................................ب اه شااااا ااد
......................................................................................................................................... ............................

باااااا

ااین گد مقاس/خا م  ..................................به ینعام قرض د ن ه که از این پس در این قرارداد با ک امی ه مد شعد ر
 -ردر صاااعرکد که کسااا)یآا گیر ه شاااخق ققیقد باشااا ص مقاس/خا م  .............................فرز

 ....................کاریخ کعل

 .....................شااره شنا سنامه  ......................محل ص رر  ......................شااره سریال شنا سنامه  ............................ک
متد /شااره اخت

ا صد اک.اع خارجد /شااره گذر امه اک.اع خارجد  .............................................ک اقت

پساااااااااااتاااااااااد

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

باااااااااه

ادس  ............ک

شاااااااااااا اااااااااد

 ...................................................................... ................................................شااااره کااا باب................................. .
شااره کتفن اراه  .................................پ س .البترر یک  ................................ردر صعرکد که ک س)یآا گیر ه شخق
ققعقد باشااا ص شااارک ..................................... .ب ..شااا ه به شاااااره  ..................................اداره ب ..شااارک .اس
 .....................................ک اقت ادس  ...............................شناسه متد /شااره اخت اصد اک.اع خارجد ............................
با ام ضاس مقاس/خا م  ...................................فرز

 ...........................شااره شنا سنامه  ................................کاریخ کعل

 .............................ک متد /شااره اخت ا صد اک.اع خارجد /شااره گذر امه اک.اع خارجد  .............................................به
ینعام  ..................شرک .ر مقاس/خا م  ...........................فرز
کعل  ..........................ک متد /شااره اخت

 ..........................شااره شنا سنامه  ........................کاریخ

ا صد اک.اع خارجد /شااره گذر امه اک.اع خارجد  ......................................به

ینعام  ............................شااار ک .ر با م)ر شااار ک .ط.
 .............................مااعر ........................... .کاا

مگ)د شااا ااره  ..........................ررز ا مه رسااااد شااا ااره

پسااااتااد  ............................................بااه

شااااا ااد

 ............................................................................................................................شااااااااااره کااااااااا باااابااا.
 .................................شاااره کتفن اراه  .................................پسا .البترر یک  ................................که از این پس در
این قرارداد قرض گیر ه امی ه مد شعد.
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محل امضاء/مهر متعهد/متعهدین/وثیقه گذار/ان

شماره:
تاریخ:
ج -متع ) /متع ) ین :ردر صاااعرکد که متع ) /متع ) ین شاااخق ققیقد باشااا صم قاس /خا م  ..................................فرز
 ..........................کاریخ کعل  ...........................شااره شنا سنامه  ........................محل ص رر  ............................شااره
سریال شنا سنامه  ..............................ک متد  .................................ک پ ستد  ............................................به شا د
 .....................................................................................................................................شااااااااره کااااااا باااباا.
 ............................. ....شاااااره کتفن

اراه  .................................پسااا .البترر یک  ................................ردرصاااعرکد که

متع) /متع) ین شخق ققعقد با ش ص شرک ............................ .ب ..ش ه به شااره  .................................اداره ب ..شرک.
اس  ...........................................ک اقت ااادس  .......................شااناسااه متد  .............................با امضاااس مقاس/خا م
 ...........................فرز

 ............................شاااااره شاااناسااانامه  ...........................کاریخ کعل  .........................ک متد

 .........................به ینعام  ................................شاارک .ر مقاس /خا م  ................................فرز

 ......................شااااره

شنا سنامه  .....................کاریخ کعل  ........ ..........ک متد  .........................................به ینعام  ................شرک .ر با م)ر
شرک .ط .مگ)د شااره  ..........................ررز امه ر ساد شااره  .............................معر ........................... .ک پ ستد
 .....................................به شاا د  ...................................................................................................................شاااره
کااا باب ................................. .شااره کتفن اراه  .................................پس .البترر یک .................................

ک .ااره –

شااا د پساا .البترر یک ر کتفن اس با ک قرض گیر ه ر متع) /متع) ین اام معارد من رج در این ماده

اس ..چنا چه یبد از اشخاص مزبعر شا د پس .البترر یک ر کتفن اس خعد را کغییر د

بای معضعع را به صعرا کت.د

ً
کت.ا به طرف دیگر ابآغ ش ا ه باش ا
به طرف اس دیگر ابآغ کن  .کا رقتد که کغییر معارد فعق

کتیه مباک.اا ر مراسااآا ر

ابآغیه ا ر اخطاریه اس اجراید ر غیره قساام معرد ازطری شااااره کتفن رپیامکص پساا .البترر یک ر شااا د که در این
ماده قی ش ه اس .ارسال مد شعد ر ابآغ ش ه کتقد مد گردد.

ماده -2

معضعع این قرارداد ی.ارا اس .از:

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

 .......................................ماده -3

م ا قرض الح سنه مع ضعع این قرارداد از کاریخ ا عقاد  ................................ماه مد

باش .

ماده -4

کل قرض الحسااا نه ای طاید معضاااعع قرارداد م.ت ر به ی د ص  .....................................................................ر به

قررف ص  ....................................................ر کارمزد متعتقه معادل  ..................درصااا
ایطاید مع ضعع این قرارداد در سال مد با ش که قرض گیر ه ق.عل ر کع)
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اعد ب

سااا ..به ما ه قرض الحساانه

د خعد باب .ا صل ک س)یآا ر کارمزد

محل امضاء/مهر متعهد/متعهدین/وثیقه گذار/ان

شماره:
تاریخ:
متعتقه را در  .....................قساا
بپردازد .سرر سی ارلین ق س
خعا

در ق.ال ق.ر رساای

ط .ضااعاب

ابآغد با ک مرکزس ج ا)عرس اسااآمد ایرام به با ک

ررز  .....................ر سرر سی اق ساط بع س به فا صته  ................ماه از سرر سی ق س

بعد .قرض گیر ه اچنین متع) گردی در سررسی مخرین قس

قرارداد بر ذمه رس باقد ما ه باشااا

مم چه از ب

د

ق.ل

زینه ا ر مطال.اا من رج در این

یک جا به با ک پرداخ .ر کساااعیه اای .قرض گیر ه ضاااان اقرار به دریاف .قرض

الحسنه متع) گردی کاامد م.ت دریافتد را براس معضعع ماده ر 2ص این قرارداد م رف اای .

ماده -5

دفاکر ر صااعرا قسااا

اس با ک در ر معرد معت.ر اساا ..کشااخیق کخت

قرارداد با با ک بعده ر معرد ق.عل قرض گیر ه مد باش  .دفاکر ر صعرا قسا

از ر یک از شاارای

ر کع) اا این

اس با ک از ظر ایآم به مراجع قضاید ر یا

دفاکر ا سناد ر ساد ر اداراا ر درایر اجراس ب ..ج) .ص رر اجرائ یه یا محا س.اا بع س در جریام یاتیاا اجراید در ر معرد
مآک یال مد باش .

ک .ره -1
ک.

مفاد این ماده افد ق ایتراض قرض گیر ه در مراجع ذی آح اد باش .

ره -2

طرفین کعاف

اعد

رگع ه ا شت.اه در محا س.اا با ک قابل برگ ش .بعده ر ضان ق.عل محا س.اا ا صآقد

س ..به کنظیم ر اصآح اسناد ر ارراق مربعطه اق ام ااین .

ماده -6

قرض گیر ه اظ)ار اعد از مقرراا ر ضعاب

با ک در خ عص کس)یآا قرض الحسنه مطتع گردی ه ر قائز شرای

دریاف .ک س)یآا مد با ش  .در صعرکد که به ک شخیق با ک قرض گیر ه از مفاد این قرارداد از جاته رگع ه معامته اقته
کح .ر ینعام س ..به یین معرد ربیقه این قرارداد کخطد اعده ر یا ک س)یآا را خارج از مع ضعع قرارداد م
باشااا

با ک مد کعا

ما ه مطال.اا را ب ه دین قال ک .یل اای  .چنا چه قرض گیر ه اقسااااط مذکعر در ماده ر4ص را در

سررسی مقرر پرداخ .ناای

ابآغد از سعس با ک مرکزس جا)عرس اسآمد ایرام ک .یل به

باقد ما ه اقساط قسم ضعاب

دین قال ش ه ر با ک ق مطال.ه کاامد طتم خعد را از قرض گیر ه به صعرا یک جا خعا

ماده -7

رف اعده

داش..

قرض گیر ه متع) گردی در صعرا کخطد از مفاد این قرارداد از جاته رگع ه معامته اقته کح .ر ینعام س..

به یین معرد ربیقه این قرارداد ر یا ا ستفاده از ک س)یآا مع ضع ع این قرارداد به حع غیرمجاز ق سم معرد از کاریخ سرر سی
اقسااااط یا ک .یل دیعم به دین قال کا کاریخ کساااعیه ب

د یآره بر رجعه کشدیه شااا ه خعد م.تغد به ینعام رجه التزام

کشخیرکشدیه دین معادل  ..................درص ط .دستعرالعال محاس.اکد زیر براس ر سال به با ک پرداخ .اای .
کع اد ررز* ر .رجه التزام کشخیرکشدیه دین* ما ه اصل ب

د

_________________________________________
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محل امضاء/مهر متعهد/متعهدین/وثیقه گذار/ان

شماره:
تاریخ:
کع اد ررز اس راقعد سال * 100

ک .ره-

ما ه اصل ب

د من رج در دستعرالعال محاس.اکد این ماده ی.ارا اس .از ما ه اصل قرض الحسنه ایطاید با ک

به یآره کارمزد متعتقه مععقد که از سعس قرض گیر ه به با ک پرداخ .گردی ه اس..

ماده -8

با ک پس از گذ ش .ق اکثر در ماه از سرر سی

ر یک از اق ساط ر ی م بازپرداخ .مم ا کع س

بآفاصته پس از قال ش م دیعم قرض گیر ه بای معضعع را از طری

شا د من رج در ماده ر1ص این قرارداد ر اصآقیه اس

ایآمد اقتاالد به اطآع متع) /متع) ین ر ربیقه گذار/ام بر سا  .در غیر این
در ماده ر7ص از متع) /متع) ین ر ربیقه گذار/ام امبام پذیر خعا

ماده -9

قرض گیر ه ر یا

عرا اخذ رجه التزام کشخیرکشدیه دین مذکعر

بعد.

قرض گیر ه ر متع) /متع) ین به طعر غیرقابل رجعع به با ک اجازه ر اختیار داد

که رگع ه مطال.اا خعد ا شد

از این قرارداد را ایم از م ستقیم یا غیرم ستقیم پس از سرر سی یا قال ش م دیعم ر در صعرا ی م پرداخ .از معجعدس ر
یک از قسا

ً
رأسا ر ب رم یاز به قبم
ا رریالد ر ارزسص امعال ر اسناد م ام زد با ک ر یا با ک ا ر سایر مؤسساا ایت.ارس

قضاید یا اجرائ د برداش .اعده ر به قسا

ب

د قرض گیر ه منظعر اای  .در صعرکد که رجعه به صعرا ارزس باش با ک

مم را به ر .ایآمد از سعس با ک مرکزس جا)عرس ا سآمد ایرام محا س.ه ر بردا ش .مد اای اق ام با ک در این خ

عص

براس قرض گیر ه ر متع) /متع) ین غیرقابل ایتراض ر الزم االک.اع مد باش .

ک.

ره-1

رگع ه رجع د که پس از سرر سی یا به کععی افتادم مطال.اا این قرارداد به با ک پرداخ .ر یا از ق سا

امعال ر اسناد برداش .مد شعد ابت ا باب .زینه اس قا ع د منظعر ش ه ر مابقد بین سه جزء ما ه اصل

ار
قرض

الحسنه ایطاید کارمزد ر رجه التزام کشخیرکشدیه دین کس)یم بالنس.ه مد شعد.

ک .ره -2

با ک اق اماا معضعع این ماده را پس از اجراید اعدم از طری

شا د من رج در ماده ر1ص این قرارداد ر اصآقیه

اس ایآمد اقتاالد قسم معرد به قرض گیر ه ر متع) /متع) ین اطآع مد د

ماده -10

.

متع ) /متع ) ین با یتم ر اطآع ر رقعف کا مل راجع به م ن ر جاا ای ن قرارداد ر کا ی .ر کیف ی .کع ) اا

ً
ً
ً
متضامنا ا جام کتیه کع) اا ر پرداخ .ب
مشترکا ر
منفردا
قرض گیر ه
به ی) ه قرض گیر ه اس .را کع)

اعد

د اید که در ارک.اط با ا جام معضعع این قرارداد

ر با ک به استناد این قرارداد ق دارد یآره بر مراجعه به قرض گیر ه به ر یک

ً
ً
مشترکا مراجعه ر ایفاس کع) اا قرارداد را مطال.ه ر رجعه متعتقه را رصعل اای .
منفردا ر یا
از متع) ین

ماده -11

رگاه با ک براس ر صعل مطال.اا خعد درخعا س .ص رر اجرائ یه اای ر قبم به فع با ک صادر شعد پرداخ .کتیه

زینه اس اجراید ر م.تغد معادل مهن امه کعرفه ق العکاله در امعر اجراید ر اچنین در صعرکد که با ک اگزیر از کع سل
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محل امضاء/مهر متعهد/متعهدین/وثیقه گذار/ان

شماره:
تاریخ:
به اق اماا ق ضاید گردد

زینه اس ق ضاید ر دادر سد ر ق العکاله رکیل یا ااین ه ق ضاید ر خ ساراا از ر ج) .رط.

کشخیق ر ایآم با ک ص بر ذمه قرض گیر ه بعده که یآره بر ا جام سایر کع) اا متزم به پرداخ .مم مد باش .

ماده -12

به منظعر کضاین قسن ا جام کع) اا اشد از این قرارداد معارد مشررقه ذیل:

رمشخ اا کامل ربیقه/ربای مشخعذه ذکر گرددص
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ............................................
 .................................................................کع س
مقاس/خا م  .................................فرز

قرض گیر ه ر یا ربیقه گذار/ام ردر صعرکد که شخق ققیقد با ش ص

 .....................کاریخ کعل  .............................شااره شناسنامه ................................

محل ص ا رر  ........................شااااره سااریال شااناساانامه  .... .............................ک متد  ................................ک پسااتد
..............................................

شااااااااااااااااااا ااااااااااااااااد

بااااااااااااااااه

.....................................................................................................................................................................................
 ..شااا ااره ک ااا با ب ..................................... .شااا ااره کتفن

اراه  ..................................پسااا .البترر یک

 ..............................ردر صاااعرکد که شاااخق ققعقد باشااا ص شااارک ................................. .ب  ..شااا ه به شااا ااره
 .............................اداره ب ..شرک .اس  ......................................ک اقت ادس  .........................................شنا سه متد
 .................................با امضااااس م قاس /خا م  .................... ..................................فرز

 .................................شااا ااره

شااا ناسااا نا مه  ..........................................کاریخ کع ل  ............................ک متد  ..................................با سااا ا.
 ...............................شااارک .ر مقاس  /خا م  ..........................................فرز

 .............................شاااااره شاااناسااانامه

 ................................کاااریااخ کااعل ا  ...........................ک ا مااتااد  ........................................................بااه یاانااعام
 ....................... ..............شاارک .ر با م)رشاارک .ط .مگ)د شااااره  ........................................ررز امه رساااد شااااره
پساااااتاااد  ...............................باااه

 ................................ماااعر ......................... .کااا

شاااااا اااد

........................... .......................................................................................................................................................
شاااااااره کااااا باااباا ..................................... .شاااااااره کتفن
 ..............................در ربیقه با ک م ست قر گردی  .ق.ر ر اق.اض در خ

اراه  ..................................پساااا .البترر یاک
عص معرد ربیقه من رج در این ماده به یال مم ر

قسم معرد مج ً
دا به طعر صحیح ر سالم کحعیل مالک یا مالبین داده ش .
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محل امضاء/مهر متعهد/متعهدین/وثیقه گذار/ان

شماره:
تاریخ:

ماده -13

قرض گیر ه کع)

اعد که قسام معرد در صاعرا کقاضااس با ک

ام ضاس قرارداد قا ضرر در م ا مم

ر مم چه معرد ربیقه قرار مد گیرد را پس از

اه ساله به م.تغد که معرد معافق .با ک با ش در برابر مکش سعزس ا فجار زلزله سیل
زد یبد از شرک .اس بیاه مجاز به زینه خعد ربه فع با ک بیاه

صا یقه ر سایر خطراا مرک.طد که با ک کعیین مد کن

اای ر بیاه امه را بآدر گ به با ک کساااتیم کن  .اچنین پا زده ررز ق.ل از ا قضااااس م ا بیاه م ارک کج ی بیاه را به
با ک ارائه د

 .در صااعرکد که قرض گیر ه کع) اا خعد را به شاارح فعق ا جام

قرض گیر ه به زینه خعد بیاه اعده ر م.ت

ً
سریعا به بیاه گر ر با ک اطآع د
خسارا به معارد بیاه ش ه

ماده

با ک مد کعا

زینه شااا ه را از قرض گیر ه مطال.ه یا به قساااا

ا س .رکال .مذکعر افد کع) اا ر م سئعلی .اس قرض گیر ه خعا

ً
رکالتا از طرف
ربای را
رس منظعر اای  .ب ی)د

ً
ضانا قرض گیر ه مبت
بعد.

ا س .در صعرا بررز

.

 -14در صعرکد که به ک شخیق با ک قرض گیر ه ر یا ربیقه گذار/ام ر یا متع) /متع) ین از مفاد این قرارداد کخت
با ک مد ک عا

ااین

ساا ..به ص ا رر اجرائیه ج) .رصااعل مطال.اا خعد به طرفی .ر یک از اشااخاص یاد ش ا ه اق ام

اای .

ماده -15
ا جام

مالک یا مالبین معرد ربیقه ضان ایآم ر اقرار به این که کاکنعم س ..به یین معرد ربیقه یچ گع ه معامته اس

اده ا

متع) ر متتزم گردی

که:

-15-1

از رگع ه معامته اقته کح .ر ینعام س ..به یین معرد ربیقه خعددارس ااین .

-15-2

ب رم معافق .با ک در معارد ربیقه کغییرس ایجاد نااین ر از ا جام ر اق امد که معجم ق اااام ب)اس معارد ربیقه

باش خعددارس ااین .

-15-3

در صعرکد که در معرد ربیقه یآره بر م ستح باا کش سی ساا ر کج)یزاا فعتد م ستح باا ر کش سی ساا ر کج)یزاا

دیگرس اضافه شعد جزء معارد ربیقه خعا

-15-4

بعد.

در صعرکد که ق.ل از فک این سن کاام یا قساتد از معارد ربیقه در معرض اجراس طرح اس مؤسساا ر شرک .اس

درلتد ر ش)ردارس ر امثال مم قرار گیرد با ک قائم مقام ر یا رکیل بآیزل ر یا ر صد بع از فعا مالک یا مالبین معرد ربیقه
اس .که کاامد کشریفاا قا ع د را ا جام د

ر با امضاس اسناد ر دفاکر مربعط رجع د را که از طرف مؤسسه ذیرب

در ق.ال

به صعرا ق س یا ق سطد دریاف .کن ر پس از اقت سا

ر ک سر

کاتک کاام یا ق ساتد از معارد ربیقه پرداخ .خعا

ش

زینه اس متعتقه مطال.اا خعد را از محل باقیاا ه رجه رصااعل اای  .رگاه ب)اس متک در صاان رق ب ..یا دادگسااترس
سپرده ش ه باش

با ک ق دریاف .رجعه سپرده را به میزام زینه اس متعتقه ر مطال.اا خعد خعا

محل امضاء و مهر بانک

محل امضاء /مهر قرض گیرنده
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داش ..در صعرکد که

محل امضاء/مهر متعهد/متعهدین/وثیقه گذار/ان

شماره:
تاریخ:
کبافعس مطال.اا با ک را ناای

رجعه ر صعل ش ه ر یا معارد ربیقه مع ضعع این بن

قرض گیر ه متع) گردی کتیه ب

د

ً
فعرا بپردازد.
اس خعد را بنا به کشخیق با ک

-15-5

ً
کت.ا به اطآع با ک
رگع ه قل ر ا تقال ق.تد ساا ..به منافع معرد ربیقه ررلع این که ضااان ساان یادس باشاا ص را

رسا ه ر یز ق.ل از ا تقال منافع معرد ربیقه کح .ر ینعام از با ک کشه یه اخذ ااین .

-15-6

در صعرکد که معرد ربیقه به کاتک با ک در می

محل معرد ربیقه را کختیه ر کحعیل با ک ااین  .در غیراین صعرا به
از طری اداراا ب ..ا سناد ر امآک معرد ا تقال را کختیه ر

ا ستناد مفاد این قرارداد ر یز سن ا تقال اجراید با ک مد کعا
ک رف اای .
ماده  -16کتیه رکال .اس کفعی ضد به با ک /ر یز کاامد شرای
ضم رکیل ر امین ر غیره ر ستم ق اجراس معرد رکال .کعس
ماده  -17قرض گیر ه ر ربیقه گذار/ام ق.عل اعد
این قرارداد را به اشااخاص دیگر منتقل کن

قرارداد قا ضر براس طرفین معین ا س .ر با ستم ق یزل ر
معکل مد باش .

در صاااعرکد که با ک به منظعر رر

بازار با عیه مطال.اا ر ند مطال.اا

کضااایناا ر ربای این قرارداد به کع) اا الق

یز منتقل شاا ه ر کااکام باب.

کع) اا ا تقال یافته در ر ن ر ربیقه باقد باش .

ماده -18

کتیه زینه اس مربعط به ب ..قرارداد قاضااار از جاته ق الث ..ر ق التحریر ب رم ق رجعع به با ک کآً به

ی) ه قرض گیر ه اس..

ماده -19

قرض گیر ه ر متع) /متع) ین ق.عل اعد

با ک مد کعا

سنجش ایت.ار معرد کشه با ک مرکزس جا)عرس اسآمد ایرام قرار د

ماده -20

رگع ه داده ر اطآیاا ایشااام را در اختیار شاارک.
.

این قرارداد بر اساا کعاف طرفین ر بر ط .ماده  « 15قا عم یاتیاا با بد ب رم ربا رب)رهص» ر اصآقاا ر الحاقاا

قا ع د مم ر ماده ر7ص « قا عم کس)یل ایطاس کس)یآا با بد ر کا ش زینه اس طرح ر کسریع در اجراس طرح اس کعلی س
ر افزایش منابع مالد ر کارمید با ک ا» در قبم سان رسااد ر الزم االجراء بعده ر کابع مفاد «مهن امه اجراس مفاد ا سناد
ر ساد الزم االجراء» مد با ش ر کاامد ام ضاکنن گام ق.عل اعد
گع ه اختآفد

ار

که کتیه من رجاا قرارداد را پذیرفته ر س ..به مم یچ

ر قرض گیر ه متع) /متع) ین ر ربیقه گذار/ام ق

رگع ه ایراد ر ایترا ضد را س ..به مفاد قرارداد

ر یز س ..به اق اماا اجراید با ک براس رصعل مطال.اا خعد ر ایفاس کع) اا قرض گیر ه در ر مرقته از یاتیاا اجراید
از خعد ستم ر اسقاط اعد .

محل امضاء و مهر بانک

محل امضاء /مهر قرض گیرنده
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محل امضاء/مهر متعهد/متعهدین/وثیقه گذار/ان

شماره:
تاریخ:

این قرارداد در  20ماده ر  6ک .ااره ر در  .......سااخه کنظیم ر به رکی .کامل با ک قرض گیر ه متع) /متع) ین ر ربیقه
گذار/ام ر سی ر ای شام ضان اقرار به اطآع ر مگا د کامل از مفاد این قرارداد ر پذیرش ک.عاا ققعقد ر قا ع د ا شد از مم
به امضاس کاامد صفحاا مم م.ادرا اعد

محل امضاء و مهر بانک

ر یک سخه از این ق رارداد به ر یک از م )ا کستیم گردی .

محل امضاء /مهر قرض گیرنده
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محل امضاء/مهر متعهد/متعهدین/وثیقه گذار/ان

