شماره:
تاریخ:

«قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه ،لوازم یدکی و ابزار کار»

محل ال اق
تم.ر مالياتي

ماده  -1طرفین قرارداد:
این قرارداد بر اسااااا قانون یمتیاا بانبی بدون ربا ربهرهص م اااو

 1362/6/8مجتس شاااوراس اساااآمی و مهن نامه ا،

دستورالعمل ا و بخشنامه اس ابآغی از سوس بانک مرکزس جمهورس اسآمی ایران ،بین امضاکنندگان زیر منعقد

می

گردد:
الف -بانک ............................................شاااع .ه  ..................................کد .......................................به نشاااانی ..........
.....................................................................................................................................................................................
 .............با نمایندگی مقاس/خانم  ...................................ک ه از این پس در این قرارداد بانک نامیده می شود و
 ردر صورتی که ت سهیآا گیرنده شخص حقیقی با شدص مقاس/خ انم  ......................................فرزند  ......................تاریختولد  ...........................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 .............................................................
................................................................................................................................................................................... ..
 .............شااا ماره ت ماا ثا ب ..................................... .شااا ماره تت ن مراه  ..................................پسااا .البترون یک
 ..............................ردر صورتی که ت سهیآا گیرنده شخص حقوقی با شد ص شرک .................................. .ث ..شده به
شماره  .........................اداره ث ..شرک .اس  ....... .......................کد اقت ادس  .................................شنا سه متی/شماره
اخت

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

شماره شنا سنامه  ...... .......................تاریخ تولد  ......................کد متی  /شماره اخت

ا صی ات.اع خارجی /شماره گذرنامه

ات .اع خارجی  ...................................به ینوان  ........................شااارک .و م قاس  /خانم  ........................................فرز ند
 .......... ...................شماره شناسنامه  ..................................تاریخ تولد  ..............................کد متی/شماره اخت اصی ات.اع
خارجی/شااماره گذرنامه ات.اع خارجی  ..................................به ینوان  ................................شاارک .و با مهر شاارک .ط.ق
مگهی شااماره  ...................................روزنامه رساامی شااماره  .....................................مور ........................... .کد پسااتی
............................

نشاااااااااااااااااااااناااااااااااااااااای

بااااااااااااااااااه

............................................................................................................... ...................................................................
شاااماااره تماااا ثاااباا ..................................... .شاااماااره تت ن

مراه  ..................................پساااا .البترونیاک

 ...... ........................که از این پس در این قرارداد خریدار نامیده می شود.
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محل امضاء/مهر متعهد/متعهدین/وثیقه گذار/ان

شماره:
تاریخ:
ردر صورا اخذ ضمان .حسب صآحدید بانکص ج -متعهد/متعهدین:ردر صورتی که متعهد/متعهدین شخص حقیقی باشدص
مقاس/خانم  .......................فرزند  ........................تاریخ تولد  ..............شماره شناسنامه  ..................................محل صدور
 ............................شماره سریال شناسنامه  ................................کد متی  .........................................................کد پستی
......................................

نشاااااااااااااااااااانااااااااااااااااای

باااااااااااااااااه

 ...........................................................................................................................................شااااماااره تاماااا ثااابا.
 .. ...................................شماره تت ن مراه  ..................................پ س .البترونیک  ..............................ردر صورتی که
متعهد/متعهدین شخص حقوقی باشد ص شرک ........................................ .ث ..شده به شماره  ............................اداره ث..
شرک .اس  .................................. ...کد اقت

ادس  ........................شنا سه متی  ............................با ام ضاس مقاس/خانم

 ...................................فرزند  ..................شااماره شااناساانامه  ................................تاریخ تولد  .........................کد متی
 ...............................با سم ............................ .شرک .و مقاس/خانم  ..............................فرزند  ...........................شماره
شناسنامه  ............................تاریخ تولد  .......................ک د متی  ..............................با سم ............................ .شرک .و
با مهر شااارک .ط.ق مگهی شااا ماره  ...........................................روزنامه رسااامی شااا ماره  .....................................مور.
......................

کاااااااد

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

پساااااااااتااااااای

باااااااه

نشاااااااااانااااااای

..................................................... .............................................................................................................................
شاااماااره تماااا ثاااباا ..................................... .شاااما اره تت ن
 ..............................ت.

مراه  ..................................پساااا .البترونیاک

ره -ن شانی ،پ س .البترونیک و تت ن اس بانک  ،خریدار و متعهد/متعهدین مان موارد مندرج در

این ماده اسا ..ننانهه یبی ازاشاخام مزبور نشاانی ،پسا .البترونیک و تت ن اس خ ود را تغییر د د باید موضاوع را به
ً
کت.ا به طرف دیگر ابآغ ن شده با شد ،کتیه مبات.اا و
صورا کت.ی به طرف اس دیگر ابآغ کند .تا وقتی که تغییر موارد فوق،
مرا سآا و ابآغیه ا و اخطاریه اس اجرایی و غیره ،ح سب مورد از طریق شماره تت ن رپیامکص ،پ س .البترونیک و ن شانی
که در این ماده قید شده اس ،.ارسال می شود و ابآغ شده تتقی می گردد.
ماده  -2موضوع قرارداد ی.ارا اس .از فروش اقساطی  .........................................با مشخ اا زیر به خریدار:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
 ..........................ماده  -3خریدار ضاامن پذیرش مسااتولی .انتخا  ،تحویل و حمل اموال و کاال اس موضااوع این قرارداد،
متعهد گردید اموال و کاال اس مذکور را در طول مدا قرارداد ،شخ ًا م رف نماید.
ماااده -4کاال بهاااس فروش نقاادس مورد معااامتااه ربااه یاادد ص  ....................................................................ربااه حروفص
 ............................................. ...............می باشاااد و با تراضااای و توافق طرفین کل قیم .فروش اقسااااطی من ربه یددص
 ...................................................................ر به حروف ص  ....................................................................تعیین گرد ید که
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محل امضاء/مهر متعهد/متعهدین/وثیقه گذار/ان

شماره:
تاریخ:
خااریاادار ضااااماان قاا.ااول من ،ماا.اات ا

ربااه یاادد ص  .........................................................................ربااه حااروفص

ً
قدا پردا خ .نمود و متع هد شاااد مابقی به م.ت ر به یددص
 ................................................................................را ن

 ..........................................................................ربااه حااروف ص  ............................................................................را در
 .........ق سط ،در ق.ال ق.ض ر سید به بانک بپردازد .اولین ق سط به م.ت ربه یدد ص  ............................................ربه حروفص
 ................................................................و سرر سید من روز  ...................می با شد و اق ساط بعدس ردر صورا م ساوس
بودن اقساط و سررسید اس معینص به م.ت ربه یددص  ....................................................................... ..............ربه حروفص
 ............................................................................................و سررسید ر یک به فاصته  .........................ماه از سررسید
قسط ق.ل می باشد ،ردر صورا غیرمساوس بودن اقساط ص به شرح زیر می باشد:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
 ..........................ت.

ره  -1خریدار متعهد شد در سرر سید مخرین ق سط ،من نه ازبد ی ،زینه ا و مطال.اا مندرج در این

قرارداد بر ذمه وس باقی مانده با شد ،یک جا به بانک پرداخ .و تسویه نماید.
ت .ره  -2در صورتی که خریدار ق.ل از سررسید اقساط موضوع این ماده م.ادرا به واریز تمام یا قسمتی از بد ی خود بنماید،
بانک مابه الت اوا قیم .نقد و اقساطی موضوع قرارداد را بر اساا شرایط جدید رتسویه پیش از مویدص اصآح و مورد یمل
قرار می د د.
ً
وصا«خیار ییب و غ.ن» را از خود ستب و ساقط نمود.
ماده  -5خریدار کتیه خیاراا خ
ماده  -6دفاتر و صورا حسا

اس بانک در ر مورد معت.ر و مورد ق.ول خریدار اس ..تشخیص تختف از ر یک از شرایط و
اس بانک از نظر ایآم به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی

تعهداا این قرارداد با بانک می باشد .دفاتر و صورا حسا

و اداراا و دوایر اجراس ث ..جه .صااادور اجرائیه یا محاسااا.اا بعدس در جریان یمتیاا اجرایی در ر مورد مآم یمل می
باشد.
ت .ره  -1م اد این ماده نافی حق ایتراض خریدار در مراجع ذی آح نمی باشد.
ت .ره  -2طرفین توافق نمودند ،رگونه اشت.اه در محاس.اا بانک قابل برگش .بوده و ضمن ق.ول محاس.اا اصآحی ،نس..
به تنظیم و اصآح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمایند.
ماده  -7نظر به این که خریدار کتیه مجوز اس الزم رابراس خرید مو ضوع معامته این قرارداد به نام خود ک سب نموده ا س .لذا
بانک به خریدار وکال .داد که از طرف بانک نسااا ..به انتقال قطعی موضاااوع معامته این قرارداد به نام خود با تق.ل تمامی
زینه اس مربوطه و انجام کتیه تشاااری اا انتقال اقدام نماید و حق مطال.ه وجهی باب .زینه اس مربوطه از جمته حق
الوکاله را از خود ستب و ساقط نمود.
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محل امضاء/مهر متعهد/متعهدین/وثیقه گذار/ان

شماره:
تاریخ:
ماده  -8خریدار ا ظهار نمود ازمقرراا و ضوابط بانک در خ

وم ت سهیآا مو ضوع این قرارداد مطتع گردیده و حائز شرایط

دریاف .ت سهیآا می با شد .در صورتی که به ت شخیص بانک  ،خریدار از م اد این قرارداد از جمته رگونه معامته ناقته تح.
ر ینوان ن س ..به یین مورد وثیقه این قرارداد تخطی نموده و یا از ت سهیآا به نحو غیر مجاز ا ست اده نموده با شد ،بانک
می تواند مانده مطال.اا را به دین حال ت.دیل نماید .ننانهه خریدار اق ساط مذکور در ماده ر4ص را در سرر سید مقرر پرداخ.
ننماید ،باقی مانده اقساط حسب ضوابط ابآغی از سوس بانک مرکزس جم هورس اسآمی ایران ،ت.دیل به دین حال شده و بانک
حق مطال.ه تمامی طتب خود را از خریدار به صورا یک جا خوا د داش..
ماده  -9خریدار متعهد گردید در صورا تخطی از م اد این قرارداد از جمته رگونه معامته ناقته تح .ر ینوان ن س ..به یین
مورد وثیقه این قرارداد و یا است اده از تسهیآا موضوع این قرارداد به نحو غیرمجاز ،حسب مورد از تاریخ سررسید اقساط یا
ت.دیل دیون به دین حال ،تا تاریخ تسویه بد ی ،یآوه بر وجوه تأدیه نشده خود ،م.تغی به ینوان وجه التزام تأخیرتأدیه دین
که ط.ق دستورالعمل محاس.اتی:

تعداد روز*نر .وجه التزام تأخیرتأدیه دین*مانده بد ی
_____________________________________
تعداد روز اس واقعی سال *100
محاساا.ه می گردد ،به بانک پرداخ .نماید ،نر .خسااارا تأخیرتأدیه دین ،معادل  6درصااد بعآوه نر .سااود متعتقه ...........
ً
مجمویا معادل  ...........درصد می باشد.
درصد،
ت .ره  -1مانده بد ی مندرج در د ستورالعمل محا س.اتی این ماده ح سب مورد ی.ارا ا س .از مانده اق ساط سرر سید شده اس
که خریدار نس ..به پرداخ .من به بانک اقدام ننموده اس .و اقساط سررسید نشده اس که به دین حال ت.دیل شده اس..
ت .ره  -2م.ناس محاس.ه وجه التزام تأخیرتأدیه دین در خ وم مواردس که تختف خریدار ناشی از ارایه اطآیاا نادرس .مؤثر
در انعقاد و اجراس این قرارداد و یا م

رف ت سهیآا در محتی خارج از مو ضوع قرارداد با شد ،تاریخ انعقاد قرارداد حا ضر می

باشد.
ماده  -10بانک پس از گذ ش .حداکثردو ماه از سرر سید ر یک از اق ساط و یدم بازپرداخ  .منها تو سط خریدار و یا بآفا صته
پس از حال شدن دیون خریدار ،باید موضوع را از طریق نشانی مندرج درماده ر 1ص این قرارداد و اصآحیه اس ایآمی احتمالی،
به اطآع متعهد/متعهدین و وثیقه گذار/ان برساااند .در غیر این صااورا ،اخذ وجه التزام تأخیرتأدیه دین مذکور در ماده ر9ص از
متعهد/متعهدین و وثیقه گذار/ان امبان پذیر نخوا د بود.
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محل امضاء/مهر متعهد/متعهدین/وثیقه گذار/ان

شماره:
تاریخ:
ماده  -11خریدار و متعهد/متعهدین به طور غیر قابل رجوع به بانک اجازه و اختیار دادند که رگونه مطال.اا خود ناشاای از این
قرارداد را ایم از م ستقیم یا غیرم ستقیم پس از سرر سید یا حال شدن دیون و در صورا ید م پرداخ ،.از موجودس ر یک از
ح سا

ا رریالی و ارزسص ،اموال و ا سناد منان نزد بانک و یا سایر بانک ا و مؤ س ساا ایت.ارس ،رأ ً
سا و بدون نیاز به حبم

ق ضایی یا اجرایی بردا ش .نموده و به ح سا

بد ی خریدار منظورنماید .در صورتی که وجوه به صورا ارزس با شد بانک من را

به نر .ایآمی از سوس بانک مرکزس جمهورس ا سآمی ایران محا س.ه و بردا ش .می نماید .اقدام بانک در این خ

وم براس

خریدار و متعهد/متعهدین غیرقابل ایتراض و الزم االجراء می باشد.
ت.

ره  -1رگونه وجو ی که پس از سرر سید یا به تعویق افتادن مطال.اا این قرارداد به بانک پرداخ .و یا از ح سا

او

اموال و اسناد برداش .می شود ،ابتدا باب .زینه اس قانونی منظور شده و مابقی بین سه جزء مانده اصل تسهیآا ،سود و
وجه التزام تأخیرتأدیه دین تسهیم بالنس.ه می شود.
ت .ره  -2بانک اقداماا مو ضوع این ماده را پس از اجرایی نمودن ،از طریق ن شانی مندرج در ماده ر1ص این قرارداد و ا صآحیه
اس ایآمی احتمالی ،به خریدارومتعهد/متعهدین اطآع می د د.
ماه  -12متع هد/متع هدین با یتم و اطآع و وقوف کا مل راجع به م ندر جاا این قرارداد و کم ی .و کی ی .تع هداا خر یدار،
ً
ً
ً
متضااامنا ،انجام کتیه تعهداا و پرداخ .بد ی ایی که در ارت.اط با انجام موضااوع این قرارداد به یهده
مشااترکا ،و
ردا،
من
خریدار ا س .را تعهد نمودند و بانک به ا ستناد این قرارداد حق دارد یآوه بر مراجعه به خریدار ،به ر یک از متعهدین ،من ً
ردا

ً
مشترکا مراجعه و ای اس تعهداا قرارداد را مطال.ه و وجوه متعتقه را وصول نماید.
و یا
ماده  -13رگاه بانک براس و صول مطال.اا خود درخوا س .صدور اجرائ یه نماید و حبم به ن ع بانک صادر شود ،پرداخ .کتیه
زینه اس اجرایی و م.تغی معادل مهن نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرایی و مهنین در صورتی که بانک ناگزیر از تو سل
به اقداماا ق ضایی گردد ،زینه اس ق ضایی و دادر سی و حق الوکاله وکیل یا نماینده ق ضایی و خ ساراا از ر جه .رط.ق
تشخیص و ایآم بانکص بر ذمه خریدار بو ده که یآوه بر انجام سایر تعهداا ،متزم به پرداخ .من می باشد.
ماده  -14به منظور تضمین حسن انجام تعهداا ناشی از این قرارداد ،موارد مشروحه ذیل:
رمشخ اا کامل وثیقه/وثایق مأخوذه ذکر گرددص
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ............................................
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محل امضاء/مهر متعهد/متعهدین/وثیقه گذار/ان

شماره:
تاریخ:
.....................................................................................................................................................................................
..............................................................................
توسط خریدار و یا وثیقه گذار/ان ردر صورتی که شخص حقیقی باشد ص مقاس /خانم  ................................فرزند .....................
تاریخ تولد  .............................شماره شناسنامه  ................................محل صدور  ........................شماره سریال شناسنامه
 .................................کااد مااتاای  ................................کااد پسااااتاای  ..............................................بااه نشاااااناای
.....................................................................................................................................................................................
مراه  ..................................پسااا .البترون یک

 ..شااا ماره ت ماا ثا ب ......................... ............ .شااا ماره تت ن

 ..............................ردر صاااورتی که شاااخص حقوقی باشاااد ص شااارک ................................. .ث  ..شاااده به شااا ماره
 .............................اداره ث ..شرک .اس  ......................................کد اقت ادس  .........................................شنا سه متی
 .................................با

امضااااس م قاس /خانم  ......................................................فرز ند

 ..................... ............شااا ماره شااا ناسااا نا مه  ..........................................تاریخ تو لد  ............................کد متی
 ..................................با سااا م ............................... .شااار ک .و م قاس  /خانم  ..........................................فرز ند
 .............................شااااماااره شااااناااساااانااامااه  ................................تاااریااخ تااولااد  ...........................کااد مااتاای
 ........................................................با سااا م ..................................... .شااارک .و با مهرشااارک .ط.ق مگهی شااا ماره
 ........................................روزناااماه رسااا می شاااماااره  ................................مور ......................... .کاد پسااا تی
...............................

نشاااااااااااااااااااااناااااااااااااااااای

بااااااااااااااااااه

............................................................................................................... ...................................................................
شاااماااره تماااا ثاااباا ..................................... .شاااماااره تت ن

مراه  ..................................پساااا .البترونیاک

 ..............................در وثیقه بانک مسااقر گردید .ق.ض و اق.اض در خ ااوم مورد وثیقه مندرج در این ماده به یمل ممد و
ً
مجددا به طور صحیح و سالم تحویل مالک یا مالبین داده شد.
حسب مورد
ماده  -15خریدار تعهد نمود که در صورا تقا ضاس بانک  ،ر من نه مورد وثیقه قرار می گیرد را پس از ام ضاس قرارداد حا ضر،
در مدا انجام من ،مه ساله به م.تغی که مورد موافق .بانک با شد در برابر متش سوزس ،ان جار ،زلزله ،سیل ،صایقه و سایر
خطراا مرت.طی که بانک تعیین می کند ،نزد یبی از شااارک .اس بیمه مجاز ،به زینه خود و به ن ع بانک بیمه نماید و بیمه
نامه را بآدرنگ به بانک ت ستیم کند .مهنین پانزده روز ق.ل از انق ضاس مدا بیمه ،مدارم تجدید بیمه را به بانک ارائه د د.
ً
وکالتا از طرف خریدار به زینه خود
در صااورتی که خریدار تعهداا خود را به شاارح فوق انجام ند د .بانک می تواند وثایق را
بیمه نموده و م.ت

زینه شااده را از خریدار مطال.ه یا به حسااا

وس منظور نماید .بدیهی اساا .وکال .مذکور نافی تعهداا و

ً
ً
سریعا به بیمه گر و
ضمنا خریدار مبتف اس .در صورا بروز خسارا به موارد بیمه شده،
مستولی .اس خریدار نخوا د بود.
بانک اطآع د د.
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محل امضاء/مهر متعهد/متعهدین/وثیقه گذار/ان

شماره:
تاریخ:
ماده  -16در صاا ورتی که به تشااخیص بانک ،خریدار و یا وثیقه گذر/ان و یا متعهد/متعهدین از م اد این قرارداد تختف نمایند،
بانک می تواند نس ..به صدور اجراه ه جه .وصول مطال.اا خود به طرفی .ر یک از اشخام یاد شده اقدام نماید.
ماده  -17مالک یا مالبین مورد وثیقه ،ضاامن ایآم و اقرار به این که تاکنون نساا ..به یین مورد وثیقه ین گونه معامته اس
انجام نداده اند ،متعهد و متتزم گردیدند که:
 -17-1از رگونه معامته ناقته تح .ر ینوان نس ..به یین مورد وثیقه خوددارس نمایند.
 -17-2بدون موافق .بانک در موارد وثیقه تغییرس ایجاد ننمایند و از انجام ر اقدامی که موجب نق اااان بهاس موارد وثیقه
باشد خوددارس نمایند.
 -17-3در صورتی که در مورد وثیقه یآوه بر م ستحدثاا ،تأ سی ساا و تجهیزاا فعتی ،م ستحدثاا و تأ سی ساا و تجهیزاا
دیگرس اضافه شود ،جزء وارد وثیقه خوا د بود.
 -17-4در صورتی که ق.ل از فک این سند تمام یا ق سمتی از موارد وثیقه در معرض اجراس طرح اس مؤ س ساا و شرک .اس
دولتی و شهر دارس و امثال من قرار گیرد ،بانک  ،قائم مقام و وکیل بآیزل و وصی بعد از فوا مالک یا مالبین مورد وثیقه اس.
که تمامی تشری اا قانونی را انجام د د و با امضاس اسناد و دفاتر مربوط ،وجو ی را که از طرف مؤسسه ذیربط در ق.ال تمتک
تمام یا ق سمتی از موارد وثیقه پرداخ .خوا د شد ،به صورا نقدس یا ق سطی دریاف .کند و پس از احت سا

و ک سر زینه

اس متعتقه ،مطال.اا خود را از محل باقیمانده وجه ،و صول نماید .رگاه بهاس متک ،در صندوق ث ..یا دادگ سترس سپرده
شده باشد ،بانک حق دریاف .وجوه سپرده را به میزان زینه اس متعتقه و مطال.اا خود خوا د داش ..در صورتی که وجوه
و صول شده و یا موارد وثیقه مو ضوع این بند ،تبافوس مطال.اا بانک را ننماید ،خریدار متعهد گردید کتیه بد ی اس خود را

ً
فورا بپردازد.
بنا به تشخیص بانک ،

ً
کت.ا به اطآع بانک رسانده
 -17-5رگونه نقل و انتقال ق.تی نس ..به منافع مورد وثیقه رولو این که ضمن سند یادس باشدص را
و نیز ق.ل از انتقال منافع مورد وثیقه تح .ر ینوان ،از بانک تأهدیه اخذ نمایند.
 -17-6در صورتی که مورد وثیقه به تمتک بانک در مید ،محل مورد وثیقه را تختیه و تحویل بانک نمایند .در غیراین صورا به
اسااتناد م اد این قرارداد و نیز سااند انتقال اجرایی ،بانک می تواند از ر یک از طرق قانونی ،مورد انتقال را تختیه و ت اارف
نماید.
ماده  -18کتیه وکال .اس ت وی ضی به بانک و نیز تمامی شرایط قرارداد حا ضر براس طرفین معین ا س .و با ستب حق یزل و
ضم وکیل و امین و غیره و ستب حق اجراس مورد وکال .توسط موکل می باشد.
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محل امضاء/مهر متعهد/متعهدین/وثیقه گذار/ان

شماره:
تاریخ:
ماده  -19خریدار و وثیقه گذار/ان ق.ول نمودند در صاااورتی که بانک به منظور رونق بازار ثانویه مطال.اا ر نی ،مطال.اا این
قرارداد را به ا شخام دیگر منتقل کند ،ت ضمیناا و وثایق این قرارداد به تعهداا الحق نیز منتقل شده و کماکان باب .تعهداا
انتقال یافته در ر ن و وثیقه ،باقی باشد.
ماده  -20کتیه زینه اس مربوط به ث ..قرارداد حاضااار از جمته حق الث ..و حق التحریر ،بدون حق رجوع به بانک ،کآً به
یهده خریدار اس..
ماده  -21خریدار و متعهد/متعهدین ق.ول نمودند بانک می تواند رگونه داده و اطآیاا ای شان را در اختیار شرک .سنجش
ایت.ار مورد تأهد بانک مرکزس جمهورس اسآمی ایران قرار د د.
ماده  -22این قرارداد بر ا ساا توافق طرفین و بر ط.ق ماده  « 15قانون یمتیاا بانبی بدون ربا ربهرهص» و ا صآحاا و الحاقاا
قانونی من و ماده ر7ص « قانون تسهیل ایطاس تسهیآا بانبی و کا ش زینه اس طرح و تسریع در اجراس طرح اس تولیدس
و افزایش منابع مالی و کارمیی بانک ا» در حبم سند رسمی و الزم االجراء بوده و تابع م اد

«مهن نامه اجراس م اد اسناد

ر سمی الزم االجراء» می با شد و تمامی ام ضاکنندگان ق.ول نمودند که کتیه مندرجاا قرارداد را پذیرفته و ن س ..به من ین
گونه اختآفی ندارند و خریدار ،متعهد/متعهدین و وثیقه گذار/ان حق رگونه ایراد و ایترا ضی را نسا ..به م اد قرارداد و نیز
نسااا ..به اقداماا اجرایی بانک براس وصاااول مطال.اا خود و ای اس تعهداا خریدار در ر مرحته از یمتیاا اجرایی ،از خود
ستب و اسقاط نمودند.

این قرارداد در  22ماده و  9ت.

ره و در  .......ن سخه تنظیم و به رؤی .کامل بانک  ،خریدار ،متعهد/متعهدین و وثیقه گذار/ان

رسید و ایشان ضمن اقرار به اطآع و مگا ی کامل از م اد این قرارداد و پذیرش ت.عاا حقوقی و قانونی ناشی از من ،به امضاس
تمامی ص حاا من م.ادرا نمودند و یک نسخه از این قرارداد به ر یک از منها تستیم گردید.
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