بسمهتعالي

محل الصاق

شماره :

تمبر مالياتي

ماده - 1

تاريخ :

«قرارداد سلف»

طرفين قرارداد:
اين قرارداد بر اساس قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب  1362/6/8مجلس

وسوراا اسس مي و

آييننامهها ،دستورالعملها و بخشنامه هاا اب غي از سوا بانک مرکزا جمهورا اس مي ايران ،بين امضاکنندگان زير
منعقد ميگردد:
الف -بانک  .................................................................وعبه  ..........................................کد
 .................................................به نشاني
 ................................................................................................................................................با نمايندگي
آقاا/خانم  .........................................................................که از اين پ

در اين قرارداد بانک ناميده ميوود و

ب( -در صورتي که تسهي ت گيرنده وخص حقيقي باود) آقاا/خانم  ....................................فرزند
 ................................تاريخ تولد  ..............................وماره وناسنامه  ...............................محل صدور
 ..............................وماره سريال وناسنامه  ...................................کد ملي /وماره اختصاصي اتباع خارجي/وماره
گذرنامه اتباع خارجي  ............................................کد اقتصادا  ...................................................کدپستي
 .........................................................به نشاني .........................................
.........................................................................................................................................................................
 .......................................وماره تماس ثابت  ............................................وماره تلفن همراه
 ..........................................................پست الکترونيک
.....................................................................................................
(در صورتي که تسهي ت گيرنده وخص حقوقي باود) ورکت  ......................................................ثبت وده به
وماره  ..........................................اداره ثبت ورکتهاا  ....................................کد اقتصادا
 ....................................وناسه ملي/وماره اختصاصي اتباع خارجي  ....................................................با امضاا
آقاا/خانم  ..............................فرزند  ..............................وماره وناسنامه  .....................تاريخ تولد
 ............................کد ملي/وماره اختصاصي اتباع خارجي/وماره گذرنامه اتباع خارجي  ..............................به
عنوان  .........................................ورکت و آقاا/خانم ................................فرزند  ...................................وماره
وناسنامه  ........................تاريخ تولد  ........................................................کد ملي/وماره اختصاصي اتباع

محل امضا و مهر بانک

محل امضا /مهر فروشنده

محل امضا/مهر متعهدين/وثيقهگذاران

خارجي/وماره گذرنامه اتباع خارجي  ..............................................................به عنوان
 ...........................................ورکت و با مهر ورکت طبق آگهي وماره  ..........................................روزنامه رسمي
وماره  .........................................مورخ  .................................کدپستي  .....................................................به
نشاني ............................................................................................................................................
 ............................................وماره تماس ثابت  .....................................وماره تلفن همراه
 .......................................................پست الکترونيک
......................................................................................................................که از اين پ

در اين قرارداد

فروونده ناميده ميوود.
(در صورت اخذ ضمانت حسب ص حديد بانک ) ج س متعهد /متعهدين:
(در صورتي که متعهد/متعهدين وخص حقيقي باود)
آقاا/خانم  ..........................فرزند  ...........................تاريخ تولد  .......................وماره وناسنامه .....................
محل صدور  .........................وماره سريال وناسنامه  ..........................کد ملي  ......................................کدپستي
 .......................................به نشاني
.................................................................................................. .......................................................................
 .........................وماره تماس ثابت  ..........................................وماره تلفن همراه
 ............................................................پست الکترونيک
................................................................................................................
(در صورتي که متعهد/متعهدين وخص حقوقي باود)
ورکت  ................................................ثبت وده به وماره  ................................................اداره ثبت ورکتهاا
 .......................................کد اقتصادا  .........................................وناسه ملي ..................................................
با امضاا آقاا/خانم  .......................................فرزند  ........................................وماره وناسنامه
 ............................تاريخ تولد  ....................................کد ملي  ..........................................................به عنوان
 ....................................ورکت و آقاا/خانم  ................................................فرزند ........................................
وماره وناسنامه  ..................................تاريخ تولد  ..................................کد ملي
 ..............................................................به عنوان  ...................................................ورکت و با مهر ورکت طبق
آگهي وماره  .......................................روزنامه رسمي وماره  ..............................مورخ  ...........................کدپستي
 ......................................................................به نشاني
..........................................................................................................

محل امضا و مهر بانک

محل امضا /مهر فروشنده

محل امضا/مهر متعهدين/وثيقهگذاران

....................................................................................................... ..................................................................
 .............................................وماره تماس ثابت  ..........................................وماره تلفن همراه
 .........................................................پست الکترونيک
..................................................................................................................
تبصره -نشاني ،پست الکترونيک و تلفنهاا بانک  ،فروونده و متعهد/متعهدين همان موارد مندرج در ايسن مساده
است .چنان چه يكي از اوخاص مزبور نشاني ،پست الکترونيک و تلفن هاا خود را تغيير دهد بايد موضسوع را بسه
ً
كتبا به طرف ديگر اب غ نشده باوسد ،كليسه
صورت کتبي به طرفهاا ديگر اب غ كند .تا وقتي كه تغيير موارد فوق،
مكاتبات و مراس ت و اب غيهها و اخطاريه هاا اجرايي و غيره ،حسب مورد از طريق وماره تلفن (پيامسک) ،پسست
الکترونيک و نشاني كه در اين ماده قيد وده است ،ارسال مي وود و اب غ وده تلقي ميگردد.
ماده  -2موضوع قرارداد عبارت است از پيشخريد نقدا کاالهاا توليدا فروونده به مشخصات
................................................................................................................................ .........................................
............................................................................................................................................ .............................
 ..........................................................به تعداد  /به وزن  ، ................به قيمت واحد (به عدد)
( .......................................................................................به حروف)
 ...........................................................................................و به مبلغ کل (به عدد)
( .................................................................................به حروف)
 ................................................................................که ب فاصله بعد از انعقاد قرارداد به صورت يکجا به حساب
فروونده واريز میوود.
مسساده  -3سررسسسيد تحويسسل کسساالا موضسسوع ايسس ن قسسرارداد حسسداكار تسسا تسساريخ  ...........................و محسسل آن
 ...............................تعيين ميگردد .هزينه حمل و ساير هزينه هاا احتمالي مربوطه به عهسده ..............................
است.
ماده  -4بانک حق اختيار فروش کاالا موضوع اين قرارداد را به فروونده در سررسيد تحويسل بسه مبلسغ (بسه عسدد)
( .................................................................................بسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسه حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسروف)
( .......................................................................................................معادل مبلغ مندرج در ماده  2به عس وه سسود
مقرر توسط ووراا پول و اعتبار) دارد.
ماده  -5فروونده حق اختيار خريد کاالا موضوع اي ن قرارداد از بانک به مبلغ مندرج در ماده  4در سررسيد تحويل را
دارد.
محل امضا و مهر بانک

محل امضا /مهر فروشنده

محل امضا/مهر متعهدين/وثيقهگذاران

ماده  -6هرگاه به هر علت و جهتي ،اقدام قضايي و قانوني عليه فروونده از طرف وخص يا اوخاص ثالث صورت گيرد،
به نحوا كه به هر عنوان انجام موضوع قرارداد از طرف فروونده ميسسر نگسردد ،رفسش اوسكال و مسانش و هم نسين
مسئوليت امر به عهده فروونده بوده و فروونده مسئول جبران ضرر و زيان بانك و عواقب ناوي از تأخير در اجراا
قرارداد خواهد بود.
ً
خصوصا «خيار غبن» را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده  -7فروونده کليه خيارات
ماده  -8دفاتر و صورتحسابهاا بانک در هر مورد معتبر است .دفاتر و صورتحسابهاا بانک از نظر اعس م بسه
مراجش قضايي و يا دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجرا ا ثبت جهت محاسبات بعدا در جريان عمليات اجرايي
در هر مورد م ک عمل ميباود.
تبصره  -طرفين توافق نمودند ،هرگونه اوتباه بانک در محاسبات قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اص حي،
نسبت به تنظيم و اص ح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمايند.
ماده  -9فروونده اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک در خصوص تسهي ت سلف مطلش گرديده و حائز ورايط
دريافت تسهي ت مزبور ميباود .در صورتي که به تشخيص بانک  ،فروونده از مفاد اين قرارداد از جمله
هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه اين قرارداد تخطي نمايد ،فروونده متعهد
گرديد ع وه بر بازپرداخت كل مبلغ موضوع ماده ( )2اين قرارداد ،تمامي خسارات وارده به بانک را از تاريخ
انعقاد قرارداد با نرخ  .....درصد (به ميزان نرخ سود عقود غيرمشارکتی) ساالنه ،متناسب با زمان و وجوه
دريافتي از بانک  ،بر اساس دستورالعمل محاسباتي زير از مال خود به بانك بپردازد:

تعداد روز × نرخ × مبلغ دريافتي
تعداد روزهاي واقعي سال *
100
ماده  -10فروونده متعهد گرديد در صورت عدم پرداخت مبالغ مذکور در ماده ( )5( ,)4يا ( )9اين قرارداد ،ع وه بر مبالغ
يادوده  ،از تاريخ اع م تخلف تا تاريخ تسويه کامل مطالبات بانک  ،مبلغي تحت عنوان وجه التزام تأخير
تأديه دين را که طبق دستورالعمل محاسباتي زير محاسبه ميوود ،به

تعداد روز × نرخ وجه التزام تأخير
تأديه دين × مانده مطالبات
تعداد روزهاي واقعي سال
* 100

محل امضا و مهر بانک

محل امضا /مهر فروشنده

محل امضا/مهر متعهدين/وثيقهگذاران

بانك پرداخت نمايد .در صورت عدم پرداخت ،بانک حق دارد وفق مفاد اين قرارداد ،مطالبات خود را استيفا نمايد.
ً
مجموعسا معسادل ...........
نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين ،معادل  6درصد بع وه نرخ سود متعلقه  ...........درصد،
درصد ميباود.
تبصره  -مانده مطالبات مندرج در دستورالعمل محاسباتي اين ماده عبارت است از مانده تسويه نشده مبالغ منسدرج
حسب مورد در هر يک از مواد ( )5( ,)4يا ( ) 9اين قرارداد که بر ذمه فروونده تعلق گرفته است.
ماده  -11بانک پ

از گذوت حداکار دو ماه از تاريخ اع م تخلف مذکور در ماده ( )10و عدم بازپرداخت مطالبات بانک

توسط فروونده ،بايد مراتب را از طريق نشاني مندرج در ماده ( ) 1اين قرارداد و اص حيه هاا اع مي احتمسالي ،بسه
متعهد/متعهدين و وثيقهگذار/گذاران ارسال نمايد .در غير اين صورت ،اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين مذکور در ماده
( )10از متعهد/متعهدين و وثيقهگذار/گذاران امکان پذير نخواهد بود.
ماده  -12فروونده و متعهد/متعهدين  ،به طور غيرقابل رجوع به بانک اجازه و اختيار دادند که هرگونه مطالبات خود
ناوي از اين قرارداد را در صورت عدم پرداخت ،از موجودا هر يک از حساب ها (ريالي و ارزا) ،اموال و اسناد آنان نزد
ً
رأسا و بدون نياز به حکم قضائي يا اجرايي برداوت نموده و به حساب
بانک و يا ساير بانکها و مؤسسات اعتبارا،
بدهي فروونده منظور نمايد .در صورتي که وجوه به صورت ارزا باود بانک آن را به نرخ اع مسي از سسوا بانسک
مرکزا جمهورا اس مي ايران محاسسبه و برداوست مينمايسد .اقسدام بانسک در ايسن خصسوص بسراا فرووسنده و
متعهد/متعهدين غيرقابل اعتراض و الزماالجرا ميباود.
تبصره1س هرگونه وجوهي که جهت تسويه مطالبات اين قرارداد به بانک پرداخت و يا از حساب ها و امسوال و اسسناد
برداوت مي وود ،ابتدا بابت هزينههاا قانوني و کارمزدها منظور وده و مابقي بين سه جزء مانده اصل تسهي ت،
سود و وجه التزام تأخير تأديه دين تسهيم بالنسبه ميوود.
تبصره 2س بانک اقدامات موضوع اين ماده را پ

از اجرايي نمودن ،از طريق نشاني مندرج در ماده ( )1اين قرارداد و

اص حيه هاا اع مي احتمالي ،حسب مورد به فروونده يا متعهد/متعهدين اط ع ميدهد.
ماده  -13متعهد/متعهدين با علم و اط ع و وقوف كامل راجش به مندرجات اين قرارداد و كميت و كيفيست تعهسدات
ً
ً
ً
متضامنا ،انجام كليه تعهدات و پرداخت بدهي هايي كه در ارتباط با انجام موضوع ايسن
مشتركا و
منفردا،
فروونده،
قرارداد به عهده فروونده است را تعهد نمودند و بانك به استناد اين قرارداد حق دارد ع وه بر مراجعه به فروونده ،به
ً
ً
مشترکا ًً مراجعه و ايفاا تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نمايد.
منفردا و يا
هريك از متعهدين،

محل امضا و مهر بانک

محل امضا /مهر فروشنده

محل امضا/مهر متعهدين/وثيقهگذاران

ماده  -14هرگاه بانک براا وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائيه نمايد و حکم به نفسش بانسک صسادر وسود،
پرداخت كليه هزينه هاا اجرايي و مبلغي معادل آييننامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرائي و هم نين در صورتيكه
بانك ناگزير از توسل به اقدامات قضايي گردد ،هزينه هاا قضايي و دادرسي و حق الوكاله وكيل يا نماينده قضايي و
خسارات از هر جهت (طبق تشخيص و اع م بانك ) بر ذمه فروونده بوده که ع وه بر انجام ساير تعهدات ،ملزم بسه
پرداخت آن ميباود.
ماده  -15به منظور تضمين حسن انجام تعهدات ناوي از اين قرارداد ،موارد مشروحه ذيل:
(مشخصات کامل وثيقه /وثايق مأخوذه ذکر گردد)
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................
توسط فروونده و يا وثيقهگذار/گذاران (در صورتي که وخص حقيقي باود)
آقاا/خانم .......................................................فرزند  ..............................تاريخ تولد  ...............................وماره
وناسنامه  ...........................محل صدور  ..............................وماره سريال وناسنامه  ...................................کد
ملي  .....................................................................کدپستي  ...............................................................به نشاني
 ..................................................................................................................................وماره تماس ثابت
 ..................................وماره تلفن همراه  ..............................................................پست الکترونيک
...............................................................................................
(در صورتي که وخص حقوقي باود) ورکت  ...................................................ثبت وده به وماره
 ...............................................اداره ثبت ورکتهاا  ..........................................کد اقتصادا
 ................................................وناسه ملي  .................................................با امضاا آقاا/خانم
 .....................................فرزند  ......................................وماره وناسنامه  ......................تاريخ تولد
 ..................................کد ملي  ..........................................................................به عنوان
 ....................................ورکت و آقاا/خانم  .....................................فرزند  ......................................وماره
وناسنامه  .................................تاريخ تولد  ...........................کد ملي  .......................................................به
محل امضا و مهر بانک

محل امضا /مهر فروشنده

محل امضا/مهر متعهدين/وثيقهگذاران

عنوان ...........................ورکت و با مهر ورکت طبق آگهي وماره  .........................روزنامه رسمي وماره
 .................................مورخ  ........................کدپستي  ............................................به نشاني
..........................................................................................................
................................................................................. .............................................................. ..........................
 .....................................وماره تماس ثابت  .................................................وماره تلفن همراه
 ......................................................پست الکترونيک
......................................................................................................................
در وثيقه بانک مستقر گرديد .قبض و اقباض درخصوص مورد وثيقه مندرج در اين ماده به عمل آمد و حسب مورد
ً
مجددا به طور صحيح و سال م تحويل مالک يا مالکين داده ود.
ماده  -16فروونده تعهد نمود که حسب مورد و در صورت تقاضاا بانک  ،هر آن چه مورد وثيقه قرار ميگيرد و هم نين
اموال موضوع عمليات ناوي از اين قرارداد را پ

از امضاا قرارداد حاضر ،در مدت انجام آن و تا زمان تسويه کامل

قرارداد ،به م بلغي که مورد موافقت بانک باود در برابر آتش سوزا ،انفجار ،زلزله ،سسيل ،صساعقه و سساير خطسرات
مرتبطي که بانک تعيين ميکند  ،نزد يکي از ورکت هاا بيمه مجاز ،به هزينه خود و به نفسش بانسک بيمسه نمايسد و
بيمه نامه را ب درنگ به بانک تسليم کند .همچنين پانزده روز قبل ا ز انقضاا مدت بيمه ،مدارک تجديد بيمسه را بسه
بانک ارايه دهد .در صورتي که فروونده تعهدات خود را به ورح فوق انجام ندهد ،بانک ميتواند وثسايق و امسوال
ً
وکالتا از طرف فروونده به هزينه خود بيمه نموده و مبلسغ هزينسه وسده را از
موضوع عمليات ناوي از اين قرارداد را
فروونده مطالبه يا به حساب وا منظور نمايد .بديهي است وکالت مذکور نافي تعهدات و مسئوليتهاا فرووسنده
ً
ً
سريعا به بيمهگر و بانک اط ع
ضمنا فروونده مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بيمه وده،
نخواهد بود.
دهد.
ماده  -17در صورتي که به تشخيص بانک  ،فروونده و يا وثيقهگذار/گذاران و يا متعهد/متعهدين از مفاد اين قرارداد
تخلف نمايند ،بانک مي تواند نسبت به صدور اجرائيه جهت وصول مطالبات خود به طرفيت هسر يسک از اوسخاص
يادوده اقدام نمايد.
ماده  -18وثيقهگذار/وثيقهگذاران ،ضمن اع م و اقرار به اين که تا کنون نسبت به عين مورد وثيقه هيچگونه معاملهاا
انجام ندادهاند ،متعهد و ملتزم گرديدند که:
 -18-1از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه خوددارا نمايند.
 -18-2بدون موافقت بانک در موارد وثيقه تغييرا ايجاد ننمايند و از انجام هر اقدامي که موجب نقصان بهاا
موارد وثيقه باود خوددارا نمايند.
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 -18-3در صورتي که در مورد وثيقه ع وه بر مستحدثات ،تأسيسات و تجهيزات فعلي ،مستحدثات و تأسيسات و
تجهيزات ديگرا اضافه وود ،جزء موارد وثيقه خواهد بود.
 -18-4در صورتي که قبل از فک اين سند تمام يا قسمتي از موارد وثيقه در معرض اجراا طر ح هاا مؤسسات و
ورکت هاا دولتي و وهردارا و اماال آن قرار گيرد ،بانک  ،قائم مقام و وکيل ب عزل و يا وصي بعسد از
فوت مالک يا مالکين مورد وثيقه است که تمامي تشريفات قانوني را انجام دهد و با امضاا اسسناد و
دفاتر مربوط ،وجوهي را که از طرف مؤسسه ذا ربط در قبال تمل ک تمام يسا قسسمتي از مسوارد وثيقسه
پرداخت خواهد ود ،به صورت نقدا يا قسطي دريافت کند و پس

از کسسر و احتسساب هزينسههاا

متعلقه ،مطالبات خود را از محل باقيمانده وجه ،وصول نمايد .هرگاه بهاا ملک ،در صسندوق ثبست يسا
دادگسترا سپرده وده باود ،بانک حق دريافت وجوه سپرده را به ميزان هزينه هاا متعلقه و مطالبات
خود خواهد داوت .در صورتي که وجوه وصول وده و يا موارد وثيقه موضوع اين بند ،تکافوا مطالبات
ً
فورا بپردازد.
بانک را ننمايد ،فروونده متعهد گرديد کليه بدهي هاا خود را بنا به تشخيص بانک ،
ً
کتبا به اط ع
 -18-5هرگونه نقل و انتقال قبلي نسبت به منافش مورد وثيقه (ولو اينکه ضمن سند عادا باود) را
بانک رسانده و نيز قبل از انتقال منافش مورد وثيقه تحت هر عنوان ،از بانک تأييديه اخذ نمايند.
 -18-6در صورتي که مورد وثيقه به تملک بانک درآيد ،محل مورد وثيقه را تخليه و تحويل بانک نمايند .در غير
اين صورت به استناد مفاد اين قرارداد و نيز سند انتقال اجرايي ،بانک مي تواند از طريق ادارات ثبست
اسناد و ام ک ،مورد انتقال را تخليه و تصرف نمايد.
مساده  -19کليه وکالت هاا تفويضي به بانک موضوع مواد ( 18 ،16 ،12بند  )4-18و  22قرارداد حاضر ،ضمن عقد خارج
ال زم ورط و براا طرفين الزماالجرا است و با سلب حق عزل و ضم وکيل و امين و غيره و سسلب حسق اجسراا مسورد
وکالت توسط موکل ميباود.
ماده  -20فروونده و وثيقه گذار/گذاران قبول نمودند در صورتي که بانک حسب ضسوابط و مقسررات مربسوط ازجملسه
مقررات بانک مرکزا ،مطالبات اين قرار داد را به اوخاص حقوقي ديگر منتقل کند ،تضمينات و وثايق اين قرارداد به
تعهدات الحق نيز منتقل وده و کماکان بابت تعهدات انتقال يافته در رهن و وثيقه ،باقي باود.
ماده  -21کليه هزينه هاا مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حقالابت و حقالتحرير ،بدون حق رجوع به بانک  ،ک ً به
عهده فروونده است.
ماده  -22فروونده و متعهد/متعهدين قبول نمودند بانک مي تواند هرگونه داده و اط عات ايشان را در اختيار ورکت
سنجش اعتبار مورد تأييد بانک مرکزا جمهورا اس مي ايران قرار دهد.

محل امضا و مهر بانک

محل امضا /مهر فروشنده

محل امضا/مهر متعهدين/وثيقهگذاران

ماده  -23اين قرارداد بر اساس توافق طرفين و بر طبق ماده ( « )15قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)» و اص حات و
الحاقات قانوني آن و ماده ( « )7قانون تسهيل اعطاا تسهي ت بانكي و كاهش هزينه هاا طرح و تسريش در اجراا
طرح هاا توليدا و افزايش منابش مالي و كارآيي بانكها» در حکم سند رسمي و الزماالجرا بوده و تابش مفاد «آييننامه
اجراا مفاد اسناد رسمي الزماالجرا» مي باود و تمامي امضاکنندگان قبول نمودند که کليه مندرجات قرارداد را پذيرفته
و نسبت به آن هيچ گونه اخت في ندارند و فروونده ،متعهد/متعهدين و وثيقهگذار/گسذاران حسق هرگونسه ايسراد و
اعتراضي را نسبت به مفاد قرارداد و ن يز نسبت به اقدامات اجرايي بانک براا وصول مطالبات خود و ايفاا تعهدات
فروونده در هر مرحله از عمليات اجرايي ،از خود سلب و اسقاط نمودند.
ماده  -24مفاد اين قرارداد نافي حق اعتراض مشترا در مراجش ذاص ح نميباود.

اين قرارداد در ( )24مساده و ( )5تبصسره و در  ....................نسسخه تنظسيم و بسه ر يست کامسل بانسک  ،فرووسنده،
متعهد/متعهدين و وثيقهگذار /گذاران رسيد و ايشان ضمن اقرار به اط ع و آگاهي کامل از مفاد اين قرارداد و پذيرش
تبعات حقوقي و قانوني ناوي از آن ،به امضاا تمامي صفحات آن مبادرت نمودند و يک نسخه از اين قسرارداد بسه
هريک از آنها تسليم گرديد.
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