وقتی که شریک سند ششدانگ ملکی برای مورد مشارکت دارد

محل الصاق
تمبر مالیاتی

بسمه تعالی
«قرارداد مشارکت مدنی»

شماره:
تاریخ:

ماده  1ـ طرفین قرارداد:
این قرارداد براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب  2661/6/8مجلس شورای اسالمی و آیین نامه هاا دساتورالعمل هاا و
بخشااانامه هاااای ابالسااای اک ساااوی باناااک مریاااری مهاااوری اساااالمی ایاااران باااین امضااااینند ان کیااار منع اااد
می ردد:
الااا

ا باناااک /مؤسساااه اعتبااااری  ...............................................شاااعبه  ...............................یاااد  ...........................باااه نشاااانی

 ........................................................................................................................بااا نماینااد ی آقااای/خااان  ..........................................بااه عنااوان
مالک یه اک این پس در این قرارداد بانک /موسسه اعتباری نامیده می شود و
ب ( :درصورتی یه تسهیالت یرناده شاخح ی ی ای باشاد) آقاای /خاان  ..........................................فرکناد  ........................تااریخ تولاد
 ......................شماره شناسنامه  ............................محال صادور  ......................شاماره ساریاش شناسانامه  .......................یاد ملای /شاماره
اختصاصاااااااای اتبااااااااا خااااااااار ی  /شااااااااماره ذرنامااااااااه اتبااااااااا خااااااااار ی ................................................
ید اقتصادی  ........................................ید پستی  .............................باه نشاانی ..................................................................................................
شماره تماس ثابت  ..........................شماره تلفن همراه  ...............................پست الکترونیک .........................................................................
(درصورتی یه تسهیالت یرنده شخح ی وقی باشد) شاریت  .................................ثبات شاده باه شاماره  .................................اداره ثبات
شاااریت هاااای  ..................................یاااد اقتصاااادی  ....................................شناساااه ملااای /شاااماره اختصاصااای اتباااا خاااار ی
 .......................................با امضای آقای  /خان  ................................فرکند  ..............................شماره شناسنامه  ...........................تااریخ تولاد
 ...........................یااد ملاای  /شااماره اختصاصاای اتبااا خااار ی/شااماره ذرنامااه اتبااا خااار ی  .....................................بااه عنااوان
 .....................................شریت و با مهر شریت طبق آ هی شاماره  .............................روکناماه رسامی شاماره  ...................................ماور
 .......................یاد پساتی  ..................................باه نشااانی ..................................................................................................................................
محل امضاء و مهر بانک/موسسه اعتباری

محل امضاء /مهر شریک

محل امضاء/مهر ضامنین

شماره تماس ثابت  ............................شماره تلفن همراه  ................................پست الکترونیک  ......................................................یاه اک ایان
پس در این قرارداد شریک نامیده می شود .
(درصورت اخذ ضمانت یسب صالیدید بانک/مؤسسه اعتباری) ج ا ضامن/ضامنین :
(درصورتی یه ضامن/ضامنین شخح ی وقی باشد)
-2آقای/خان  ....................................فرکند  ..........................تاریخ تولد  ............................شماره شناسنامه  ..............................محال صادور
 ......................شااماره سااریاش شناساانامه  ............................یااد ملاای  .................................یااد پسااتی  ............................بااه نشااانی
 ..................................................................................................... ...............................................شااماره تماااس ثاباات  .............................شااماره
تلفن همراه  .................................پست الکترونیک ................................................
 -1آقاای/خااان  ....................................فرکناد  ..........................تاااریخ تولاد  ............................شااماره شناسانامه  ..............................محاال
صدور  ......................شاماره ساریاش شناسانامه  ............................یاد ملای  .................................یاد پساتی  ............................باه نشاانی
 ....................................................................................................................................................شااماره تماااس ثاباات  .............................شااماره
تلفن همراه  .................................پست الکترونیک ................................................
(درصورتی یه ضامن/ضامنین شخح ی وقی باشد)
-2شااریت  .................................ثباات شااده بااه شااماره  .................................اداره ثباات شااریت هااای ..................................................یااد
اقتتصادی  .....................................شناسه ملی  .........................................با امضاای آقاای /خاان  ......................................فرکناد ..................
شماره شناسانامه  ....................تااریخ تولاد ..................یاد ملای  ...............................باه عناوان  ............................شاریت و آقاای /خاان
 ...................................فرکند  ......................شماره شناسنامه  ...........................تااریخ تولاد  ...............................یاد ملای ................................
به عنوان  ..............................شریت و با مهر شریت طبق آ هی شماره  ...............................روکناماه رسامی شاماره  ..........................ماور
 ...................یاااد پساااتی  ............................باااه نشاااانی  .................................................................................شاااماره تمااااس ثابااات
 ..................................شماره تلفن همراه  ...............................پست الکترونیک ...........................................................................
-1شااریت  .................................ثباات شااده بااه شااماره  .................................اداره ثباات شااریت هااای ..................................................یااد
اقتتصادی  .....................................شناسه ملی  .........................................با امضاای آقاای /خاان  ......................................فرکناد ..................
شماره شناسانامه  ....................تااریخ تولاد ..................یاد ملای  ...............................باه عناوان  ............................شاریت و آقاای /خاان
محل امضاء و مهر بانک/موسسه اعتباری

محل امضاء /مهر شریک

محل امضاء/مهر ضامنین

 ...................................فرکند  ......................شماره شناسنامه  ...........................تااریخ تولاد  ...............................یاد ملای ................................
به عنوان  ..............................شریت و با مهر شریت طبق آ هی شماره  ...............................روکناماه رسامی شاماره  ..........................ماور
 ...................یاااد پساااتی  ............................باااه نشاااانی  .................................................................................شاااماره تمااااس ثابااات
 ..................................شماره تلفن همراه  ...............................پست الکترونیک ...........................................................................
تبصــره -1صایبان امضاء مجاک شریت (نامبرد ان فوق) صرف نظر اک سمت و مشاریت خود در شریت تسهیالت یرنده یلیه دیون و
تعهدات ناشی اک این قرارداد را منفرداً و متضامناً با شریت ت بل و تعهد نمودند.
تبصره  - 2نشانی پست الکترونیک و تلفن های بانک/مؤسسه اعتباری شریک و ضامن/ضامنین همان موارد مندرج در این ماده است
چنان چه یکی اک اشخاص مربور نشانی پست الکترونیک و تلفن های خود را تغییر دهد باید موضو را به صورت یتبای باه طارف هاای
دیگر ابالغ یند تا وقتی یه تغییر موارد فوق یتباً به طرف دیگر ابالغ نشده باشد یلیه مکاتبات و مراسالت و ابالسیه ها و اخطاریه هاای
ا رایی و سیره یسب مورد اک طریق شماره تلفن (پیامک) پست الکترونیک و نشانی یه در این ماده قید شده است ارسااش مای شاود و
ابالغ شده تل ی می ردد.
ماده  2ـ موضو قرارداد یه اک این پس در این قرارداد طرح نامیده می شود عبارت است اک :
مبادرت شریک به
ال  :ایداث توسعه تکمیل ساختمان اداری تجاری و صنعتی ………………………………………

ب  :خرید و نصب تاسیسات و منصوبات و …………………………………………………………….

به منظور اقدام در امر ایجاد و راه انداکی یارخانه/یار ااه  .................................در کمینای باه مساایت  ..........................متار مرباو واقاو
درپالک شماره  ..................................در شهرستان  ..............................یه طبق صورت مجلس تفکیکای شاماره…………… ماور ………….
اداره ثبت ………………… ..مشخح ردیده و به مو ب قرارداد قطعی شماره …………………مور ……… .به شریک منت ل ردیاده و بااخاذ
مجوکهای الکم محل ایحاد نصب و راه انداکی یارخانه تولید …………….خواهد بود یه دراین قرارداد طرح نامیده میشاود  .مشخصاات دقیاق
یمی و ییفی و یامل آن طبق رارشهای تهیه شده اکسوی یارشناسان بانک بوده و شریک اک مفاد آنها یاامالً مطلاو اسات و ماورد تاویاد وی
میباشد.

ماده  3ـ با تو ه به ارکیابی و بررسی های انجام شده اک طرف بانک/مؤسسه اعتباری هرینه یل ا رای طرح موضو مشااریت یاه باه
اطال شریک رسایده اسات مبلا (باه عادد) ( .................................................................باه یاروف) ............................................................
محل امضاء و مهر بانک/موسسه اعتباری

محل امضاء /مهر شریک

محل امضاء/مهر ضامنین

می باشد و بانک/مؤسسه اعتباری با پرداخت مبل (به عدد) ( ............................................به یاروف)  ...........................................باه عناوان
سه الشریه به نسبت  ....................درصد در طرح موضو مشاریت شریک شد.
 -6-2در بخش ساختمان و محوطه ساکی طرح تامین  ....................ریاش معادش  ...........درصد با بانک و  ...................ریاش معادش
 .......................درصد با شریک خواهد بود.
 -6-1در بخش تاسیسات طرح تامین  ....................ریاش معادش  ...........درصد با بانک و  ...................ریاش معادش  .......................درصد با شریک
خواهد بود.
 -6-6در بخش ماشین آالت داخلی طرح تامین  ....................ریاش معادش  ...........درصد با بانک و  ...................ریاش معادش .......................
درصد با شریک خواهد بود.
 -6-4در بخش ماشین آالت خار ی طرح تامین  ....................ریاش معادش  ...........درصد با بانک و  ...................ریاش معادش .......................
درصد با شریک خواهد بود.
 -6-5در بخش سرمایه در ردش طرح تامین  ....................ریاش معادش  ...........درصد با بانک و  ...................ریاش معادش  .......................درصد
با شریک خواهد بود.
 -6-6در سایر بخشها تامین  %211هرینه با شریک خواهد بود.

ماده  4ـ بانک/مؤسسه اعتباری و شریک مواف ت نمودند یه باناک /مؤسساه اعتبااری ساه الشاریه خاود را باه یسااب مشاترک نارد
بانک/مؤسسه اعتباری واریر نماید .واریر سه الشریه بانک/مؤسسه اعتباری به یساب مشترک و استفاده اک و وه یسااب مشاترک منادرج
در این ماده پس اک تاوید هرینه های انجام شده مرایل قبلی و متناسب با پیشرفت طرح به صورت تدریجی و با رعایت شرایط این قارارداد
صورت می یرد.
مــاده  – 5طبااق ارکیااابی انجااام شااده توسااط بانااک  /مؤسسااه اعتباااری (یااه مااورد قبااوش شااریک ماای باشااد) شااریک بخشاای اک
سه الشریه خود را به مصرف ا رای قسمتی اک طرح موضو مشاریت رسانده و متعهد ردیاد سارمایه مشااریت مادنی را باه تشاخیح
و تاوید بانک/مؤسسه اعتباری به مصرف ا رای ب یه طرح موضو مشاریت برساند و یا باه محاد درخواسات باناک/مؤسساه اعتبااری
سه الشریه خود را ن داً به یساب مشترک مشاریت واریر نماید.
تبصره ـ تشخیح بانک/مؤسسه اعتباری در مورد مصرف شدن سه الشریه شریک در هت ا رای طرح موضو مشااریت و یاا واریار
آن به یساب مشترک مشاریت برای شریک معتبر و الکم اال را می باشد  .مصرف شدن و وه برداشت شده قبلی در محل طرح در هار
مریله مویوش به تاوید یتبی بانک  /مؤسسه اعتباری می باشد.
محل امضاء و مهر بانک/موسسه اعتباری

محل امضاء /مهر شریک

محل امضاء/مهر ضامنین

مــاده  – 6ماادت ایاان قاارارداد اک کمااان انع اااد بااه ماادت  ...............................تعیااین ردیااد و شااریک ضاامن ع ااد خااارج الکم
یق ر و و فسخ قرارداد را اک خود سلب و ساقط نمود.
ماده  – ۷اداره امور شریت مدنی با رعایت مفاد قرارداد یاضر و قوانین اری تبرعاً به عهده شریک و با نظارت بانک/مؤسساه اعتبااری
می باشد و شریک متعهد و ملترم ردید ا رای طرح را طباق ( .............................اساناد مادارک مجوکهاای الکم و قاانونی و  )...و ماورد
توافق اک هر ییث و هر هت رأساً و با نظارت بانک/مؤسسه اعتباری انجام دهد و اک این هت هیچ ونه مسئولیتی متو ه باناک/مؤسساه
اعتباری نمی باشد.
تبصره ـ بانک/مؤسسه اعتباری یق دارد پس اک ایراک قصور شریک در مدیریت شریت مادنی اک انن خاود در مادیریت شاریک ر او
نموده و شریک ضمن ع د خارج الکم به بانک /موسسه اعتباری ویالت داد با استفاده اک و وه مو ود در یساب مشترک مشاریت نسبت
به تکمیل موضو مشاریت اقدام و عنداالقتضاء هرینه های اضافی را پرداخت و به عنوان افرایش سه الشریه باناک  /موسساه اعتبااری
منظور نماید.
ماده  - ۸شریک متعهد ردید یه به هیچ و ه بیش اک سه الشریه واریر شده به یساب و یا تحویل شده به مدیر یا مادیران شاریت
مجاک به انجام معامله و قبوش تعهدات مالی نمی باشد  .شریک قبوش و تعهد نمود یلیه هرینه های اضافه بر هرینه ا رای طرح موضو ایان
قرارداد به شرح ماده ( )6را اک امواش و منابو خود تأمین و پرداخت نماید .شریک مو هریناه هاای مرباور را باه باناک /مؤسساه اعتبااری
تغییری نیابد و افرایش هرینه ها تأثیری در میران سه الشریه مندرج در این قرارداد نداشته باشد.
ماده  - ۹مشاریت بانک/مؤسسه اعتباری و شریک در طرح موضو مشاریت به صورت مشا بوده و یلیه ایکام امواش مشاعی نسابت
به امواش موضو مشاریت نسبت به آن اری است .همچنین شریک یق ت اضای افاراک مااش مشاترک و هر وناه معاملاه اعا اک عاین و
منفعت را نسبت به امواش موضو مشاریت اک خود سلب و ساقط نمود.
تبصره ـ انع اد قرارداد توسط شریک با پیمانکار و یا پیمانکاران به منظور ا رای قرارداد با اطال قبلی و نظارت باناک/مؤسساه اعتبااری
بالاشکاش است.
ماده  – 11شریک تعهد نمود امکان باکدید بانک/مؤسسه اعتباری را اک محل ا رای طرح فراه و در هر کمان بانک/مؤسسه اعتبااری باه
تشخیح خود رارش مربوط به نحوه فعالیت شریک را مطالبه نماید شریک بالفاصاله ارارش مربوطاه را تهیاه و باه ضامیمه مادارک
مربوطه تسلی نماید.
محل امضاء و مهر بانک/موسسه اعتباری

محل امضاء /مهر شریک

محل امضاء/مهر ضامنین

ماده  11ـ شریک با امضای این قرارداد متعهد ردید مدیریت منابو و مصارف موضو مشاریت را به نحوی به انجام رساند یه در پایان
دوره مشاریت سه الشریه متعل ه بانک/مؤسسه اعتباری بعالوه سود ابراکی موضو مشاریت اعالمی اک سوی شریک مندرج در برگ
درخواست تسهیالت مور  .........................به یساب بانک/مؤسسه اعتباری منظور ردد  .در سیر این صورت شریک ملترم و متعهد ردید
سه الشریه متعل ه بانک/مؤسسه اعتباری بعالوه سود ابراکی موضو مشاریت و ضرر و کیان وارده به بانک /مؤسساه اعتبااری را صال و
تبرعاً اک امواش خود تأمین و پرداخت نماید.
ماده  – ۲۱در پایان مدت قرارداد پس اک وضو تمامی هرینه های مشاریت مانده یسااب مشاترک مشااریت مادنی پاس اک برداشات
سرمایه هر یک اک شریا نشان دهنده سود مشاریت می باشد و سود مذیور باه نسابت  .................درصاد ساه باناک/مؤسساه اعتبااری
و  .......................درصد سه شریک بین بانک/مؤسسه اعتباری و شریک ت سی خواهد شد  .درصورتی یه قرارداد قبل اک ان ضای مدت به
هر دلیل فسخ ردد:
اوالً  :چنانچه سود قابل محاسبه باشد به تناسب مذیور در این ماده بین بانک /مؤسسه اعتباری و شریک ت سی و سه شریک به یسااب
وی منظور خواهد شد.
ثانیاً  :درصورتی یه موضو مشاریت به فروش نرفته باشد به قیمت روک یا قیمت مورد مواف ت باناک/مؤسساه اعتبااری توساط شاریک
شخصاً خریداری و و ه آن به یساب مشترک مشاریت مدنی واریر و سود یاصل به تناسب م رر فوق بین بانک/مؤسسه اعتباری و شریک
ت سی و سه سود شریک به یساب وی منظور خواهد شد.
ماده  -13شریک به مو ب این قرارداد تعهد نمود :
26ا2ا در پایان مدت مشاریت و درصورت درخواست بانک/مؤسسه اعتباری بالفاصله یصاه قابال فاروش باناک/مؤسساه اعتبااری را
یداقل به مبل اصل سه الشریه پرداختی بانک/مؤسسه اعتباری سود و سایر هرینه های انجام شده طبق قرارداد یاضر خریداری و یا باا
هماهنگی و نظارت بانک/مؤسسه اعتباری آن را به شخح ثالث به فروش رسانده و طبق دوش محاساباتی یاه اک ساوی باناک/مؤسساه
اعتباری به رؤیت شریک می رسد با بانک/مؤسسه اعتباری تسویه یساب نماید .چنانچه بانک با وا ذاری سه الشریه و سه ساود خاود
بصورت اقساطی با رعایت ضوابط فروش اقساطی به شریک مواف ت نماید در این صورت شریک متعهد می اردد ساه الشاریه و ساه
سود مذیور و سایر هرینه های انجام شده طبق قرارداد یاضر را برابر شرایط تعیینی اک سوی بانک وفق ضوابط و م اررات باناک و نیار باا
شرایطی یه در هر مریله اک وا ذاری اک سوی بانک تعیین می شود اک بانک خریداری نماید .در هر یاش سه باناک یمتار اک قیمات تماام
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شده قابل فروش نیست .همچنین شریک قبوش نمود چنانچه قیمت قابل فروش موضو مورد مشاریت یمتر اک قیمت تماام شاده آن باشاد
سه بانک را یداقل به قیمت تمام شده بعالوه هرینه های اری مترتبه خریداری و مابه التفاوت را تبرعاً اک امواش خود تامین نماید.
26ا1ا هر اه به هر علت و هتی اقدام قضاوی و قانونی علیه شریک اک طرف شخح یا اشخاص ثالث صورت یرد به نحوی یه به هر
عنوان انجام موضو مشاریت اک طرف شریک میسر نگردد رفو اشکاش و مانو و همچنین مسئولیت امر باه عهاده شاریک باوده و شاریک
مسئوش بران ضرر و کیان بانک/مؤسسه اعتباری و عواقب ناشی اک تأخیر در ا رای موضو مشاریت خواهد بود.
26ا6ا در مواردی یه شریک در اثنای مدت این قرارداد به تشخیح بانک/مؤسسه اعتباری اک مفاد این قارارداد تخلا نمایاد اک تااریخ
تخل و به محد اعالم بانک/مؤسسه اعتباری می بایست اصل سه الشریه پرداختی بانک/مؤسسه اعتباری به همراه ریماه ای معاادش
( ........................نر سود مورد انتظار) درصد سه الشریه به تناسب مدت سپری شده و سایر هرینه های انجام شده طبق قرارداد یاضار
را به بانک /موسسه اعتباری پرداخت نماید.
26ا 4ا درصورت عدم پرداخت و وه در سررسید م رر اک تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه یامل با بانک /موسساه اعتبااری و همچناین در
مواردی یه شریک در اثنای مدت این قرارداد به تشخیح بانک /موسسه اعتباری اک مفاد این قرارداد تخل نماید اک تاریخ اعاالم تخلا
اخیر توسط بانک/موسسه اعتباری یلیه مطالبات بانک تبدیل به دین یاش شده و شریک و یلیه ضامنین و متعهدین مبلغی عالوه بر و اوه
تأدیه نشده خود به عنوان و ه الترام تأخیر تادیه دین یه طبق دستورالعمل محاسباتی.
تعداد روک × نر و ه الترام تأخیر دین  +سود متعل ه) × مانده مطالبات
تعداد روکهای واقعی ساش × 211
محاسبه می ردد به بانک/مؤسسه اعتباری پرداخت نماید .نر و ه الترام تأخیر تأدیه دین معادش  6درصد به عالوه نر سود ماورد انتظاار
 .........درصد مجموعاً معادش  .............درصد می باشد.
تبصره  1ـ مانده مطالبات مندرج در فرموش این ماده شامل مانده اک اصل سه الشریه پرداختی بانک/مؤسسه اعتبااری باه عاالوه ساود
مورد انتظار می باشد یه شریک ضمن ع د خارج ت بل و ملرم به پرداخت آن ردید.
تبصره  2ـ مبنای محاسبه و ه الترام تاخیر تادیه دین درخصوص مواردی یه تخل شریک ناشای اک ارایاه اطالعاات نادرسات ماؤثر در
انع اد و ا رای این قرارداد و یا مصرف تسهیالت در محلی خارج اک موضو قرارداد باشد تاریخ انع اد قرارداد یاضر می باشد.
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تبصره -3مفاد بخشنامه شماره  44/284841مور  44/1/1بانک مریری مهوری اسالمی ایاران در خصاوص آواین ناماه
وصوش مطالبات سیر اری موسسا ت اعتباری مطالعه و مورد قبوش طارفین قارار رفات و در ایان خصاوص ماالک انجاام محاسابات
تشخیح و اعالم بانک خواهد بود.
تبصره  -4در پایان سررسید دوره مشاریت سود دوران رء دارایی بانک و قسمتی اک اصل بدهی محسوب ردیاده و اک تااریخ تاأخیر در
پرداخت دین و ه الترام به اصل و سود دوران تعلق می¬ یرد و درصورت صدور ا راویه ا رای ثبت نسبت باه محاسابه و اه التارام باه
نسبت اصل و سود دوران قرارداد اقدام خواهد نمود .فلذا مشتری و ضامنین و متعهدین با قبوش موضو یق هر وناه ادعاا و اعتراضای را اک
خود سلب و ساقط نمودند.
ماده  – ۲۱ضامن /ضامنین با عل و اطال و وقوف یامل را و به مندر ات این قارارداد و یمیات و ییفیات تعهادات شاریک مشاتریاً
و متضامناً انجام یلیه تعهدات و پرداخت بدهی هایی یه در ارتباط با انجام موضو این قرارداد باه عهاده شاریک اسات را تعهاد نمودناد
و بانک/موسسه اعتباری به استناد این قرارداد یق دارد عالوه بر مرا عه به شریک به هر یاک اک ضاامنین منفارداً و یاا مشاتریاً مرا عاه
و ایفای تعهدات قرارداد را مطالبه و و وه متعل ه را وصوش نماید.
مـاده  -15شاریک و ضاامن/ضاامنین طای ع اد خاارج الکم باه طاور سیرقابال ر او باه باناک/مؤسساه اعتبااری ا ااکه
و اختیار دادند یه هر ونه مطالبات خود ناشی اک این قرارداد را اع اک مست ی یا سیرمست ی پس اک سررساید یاا فساخ شادن قارارداد و در
صورت عدم پرداخت اک مو ودی هر یک اک یساب ها(ریالی و ارکی) امواش و اسناد آنان نرد بانک/مؤسسه اعتباری رأساً و بادون نیااک باه
یک قضاوی یا ا رایی برداشت نموده و به یساب بدهی شریک منظور نماید .در صورتی یه و وه به صاورت ارکی باشاد باناک/مؤسساه
اعتباااری آن را بااه ناار

اعالماای اک سااوی بانااک مریااری

مهااوری اسااالمی ایااران محاساابه و برداشاات

می نماید  .اقدام بانک/مؤسسه اعتباری در این خصوص برای شریک و ضامن/ضامنین سیرقابل اعتراض و الکم اال راء می باشد.
تبصره -هر ونه و وهی یه پس اک سررسید یا به تعویق افتادن مطالبات این قرارداد به بانک/مؤسسه اعتباری پرداخت و یا اک یساب هاا
و امواش و اسناد برداشت می شود ابتدا بابت هرینه های قانونی و یارمردها منظور شده و ماب ی بین سه رء مانده اصل تسهیالت ساود و
و ه الترام تاخیر تادیه دین تسهی می شود.
ماده  - 16ضامن/ضامنین با عل و اطال و وقوف یامل را و به مندر ات این قرارداد و یمیت و ییفیت تعهدات عامل منفردًا مشتریاً
و متضامناً انجام یلیه تعهدات و پرداخت بدهیهایی یه در ارتباط با انجام موضو این قارارداد باه عهاده عامال اسات را تعهاد نمودناد و
بانک/مؤسسه اعتباری به استناد این قرارداد یق دارد عالوه بر مرا عه به عامل به هریک اک ضامنین منفرداً و یا مشتریاً مرا عه و ایفاای
تعهدات قرارداد را مطالبه و و وه متعل ه را وصوش نماید.
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ماده  17ـ دفاتر و صورت یساب های بانک/مؤسسه اعتباری در هر مورد معتبر و سیرقابل اعتراض است و تشاخیح تخلا اک م اررات
و یا هر یک اک شرایط و تعهدات این قرارداد با بانک/مؤسسه اعتباری بوده و تغییر و تفسیر باناک/مؤسساه اعتبااری ماورد قباوش شاریک
می باشد .دفاتر و صورت یساب های بانک/مؤسسه اعتباری اک نظر اعالم به مرا و قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر ا رای
ثبت هت صدور ا راویه یا محاسبات بعدی در ریان عملیات ا رایی در هر مورد یافی می باشد و شریک یق هر وناه ایاراد و اعتاراض
نسبت به مندر ات و محاسبات و اقدامات ا رایی بانک/مؤسسه اعتباری و ا رای ثبت را تا استیفای یلیاه ی اوق باناک و ایفاای تعهادات
و دیون موضو قرارداد اک خود سلب و ساقط نمود.
تبصره -طرفین توافق نمودند هر ونه اشتباه در محاسبات بانک/مؤسسه اعتباری قابل بر شت بوده و ضمن قبوش محاسابات اصاالیی
نسبت به تنظی و اصالح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمایند.
ماده  - 18شریک ضامن و متعهد ضمن ع د الکم مندرج درماده  1این قرارداد به بانک یق و اختیار داد تا بانک ظرف مدت و اعتبار ایان
قرارداد یلیه هرینه های مربوطه را تحت هرعنوان یه باشد یسب تشخیح خاود اکمحال هر وناه و اوه وداراوای و یسااب نامبرد اان
برداشت نماید ویا درصورت پرداخت توسط بانک به یساب بدهی شریک منظور نماید ضمناً پرداخت یلیه هرینه های مترتبه اع اک هریناه
برون سپاری وصوش مطالبات هرینه های دادرسی یق الویاله وییل هریناه هاای نمایناد ان قضاایی هریناه هاای ا راوای و ثبتای و
واخواست و یارشناسی امواش و هرنو هرینه دیگری یه در هت وصوش مطالبات بانک الکم باشد بر عهده شریک ضاامن و متعهاد مای
باشد و اک نامبرد ان مطالبه خواهد شد دراین صورت و همچنین پس اک سررسید و معوق شدن مطالبات بانک وفق مفاداین قرارداد هر ونه
دریافتی اک شریک ضامن و متعهد و یا برداشت اکیسابها واسناد آنان ابتدا بابت هرینه های فوق محساوب و منظاور میگاردد و نامبرد اان
هر ونه ادعا و اعتراضی را دراین خصوص اک خودسلب و اس اط نمود .
ماده  - 19بانک/مؤسسه اعتباری می تواند اک هر طریق هت وصوش مطالبات خود اقدام نماید و اقدام اولیه بانک /مؤسسه اعتباری ماانو
اک اقدامات بعدی به طریق یا طرق دیگر هت وصوش مطالبات خود نخواهد بود.
ماده  - 21شریک تعهد نمود یه در صورت ت اضای بانک/مؤسسه اعتباری امواش موضو عملیات ناشی اک این قرارداد را پس اک امضاای
قرارداد یاضر در مدت انجام آن همه ساله به مبلغی یه مورد مواف ت بانک/مؤسسه اعتباری باشد در برابر آتاش ساوکی انفجاار کلرلاه
سیل صاع ه و سایر خطرات مرتبطی یه بانک/مؤسسه اعتباری تعیین می یند نرد یکی اک شریتهای بیمه مجاک به هریناه خاود باه نفاو
بانک /مؤسسه اعتباری بیمه نماید بیمه نامه را بالدرنگ به بانک/مؤسسه اعتباری تسلی یند همچنین پانرده روک قبال اک ان ضااء مادت
بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک/مؤسسه اعتباری اراوه دهد .در صاورتی یاه شاریک تعهادات خاود را باه شارح فاوق انجاام ندهاد
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بانک/مؤسسه اعتباری می تواند موضو مشاریت را ویالتاً اک طرف شریک به هرینه خود بیمه نموده و مبل هرینه شده را اک شریک مطالبه
یا به یساب شریک منظور نماید .بدیهی است ویالت مذیور نافی تعهدات و مسئولیتهای شریک نخواهد بود  .ضمناً شریک مکل اسات
در صورت بروک خسارت به موارد بیمه شده سریعاً به بیمه ر و بانک/مؤسسه اعتباری اطال دهد.
مادۀ  21ـ در صورتی یه به تشخیح باناک/مؤسساه اعتبااری شاریک و یاا ضاامن/ضاامنین اک مفااد ایان قارارداد تخلا نمایناد
بانک/مؤسسه اعتباری می تواند نسبت به صدور ا راویه هت وصوش مطالبات خود به طرفیت هریک یا تماامی اشاخاص یادشاده اقادام
نماید.
ماده  – 22بانک به ت اضای شریک مبل ده هرار ریاش قرض الحسنه برای مدت این مشاریت به مشتری پرداخت و شریک نیر اقارار باه
دریافت آن نمود و متعهد ردید تا در پایان مدت مبل مربور را به بانک مسترد دارد.
ماده  - 23شریک و ضامنین قبوش نمودند در صورتی یه بانک/مؤسسه اعتباری مطالبات این قرارداد را به اشاخاص دیگار منت ال یناد
تضمینات و وثایق این قرارداد به تعهدات الیق نیر منت ل شده و یمایان بابت تعهدات انت اش یافته در رهن و وثی ه باقی باشد.
ماده  – 24شریک و ضامنین قبوش نمودند بانک /مؤسسه اعتباری می تواند هر ونه داده و اطالعات ایشان را در اختیار شاریت سانجش
اعتبار مورد تاوید بانک مریری مهوری اسالمی ایران قرار دهد.
ماده  -25یلیه هرینه های مربوط به ثبت قرارداد یاضر اک مله یق الثبت و یق التحریر بدون یق ر و به باناک /موسساه اعتبااری
یالً به عهده شریک می باشد.
ماده  -26ضامن /متعهد تعهد نمود در هر یاش ولو در صورت ورشکستگی شریک به صرف اعالم و تشخیح بانک یلیه مطالبات بانک
مشتمل بر اصل و سود و خسارات اع اک خسارات قبل و بعد اک تاریخ توق را بپرداکد و ورشکستگی شریک مانو اک ر و بانک به
متعهد/ضامن برای وصوش مطالبات نخواهد بود.
ماده  -27ا ر بانک تحت هرعنوان اشتباهاً یامن سیریق و وه یاارقامی به یساب شریک  /ضامن  /متعهد منظور ویا درمحاسبه هرنو
اشتباهی نماید درهرموقعی مجاک ومختار است راساً ومست الً و بدون انجام هیچگونه تشریفات اداری و قضایی ودریافت ا اکه یتبی اک
شریک  /ضامن /متعهد دررفو اشتباه وبر شت اک یسابهای شریک /ضامن  /متعهد اقدام نماید وتشخیح بانک نسبت به وقو اشتباه
یاپرداخت بدون یق ولروم بر شت اک یساب معتبر و سیرقابل اعتراض خواهد بود  .چنانچه و وه فوق الذیر مورد استفاده شریک  /ضامن
/متعهد قرار یرد اکتاریخ دریافت و ه توسط شریک /ضامن  /متعهد به همان نسبت  .تاتأدیه دین خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ باالترین
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نر سود بخشهای اقتصادی به اضافه  6درصد درساش معاً به میران …… ..درصد درساش برنمه شریک  /متعهد  /ضامن خواهد بود
یه میبایست به بانک بپرداکد .
مــاده  - 28ایاان قاارارداد باار اساااس توافااق طاارفین و مطااابق ماااده  «۵۱قااانون عملیااات بااانکی باادون ربااا ( بهااره ) »
و اصالیات و الحاقات قانونی آن و ماده (« )1قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و یاهش هرینه های طرح و تسریو در ا ارای طارح
های تولیدی و افرایش منابو مالی و یارآیی بانک ها «بدون آنکه طرفین در مفاد آن اختالفی داشته باشند در یک ساند رسامی و الکم
اال راء بوده و تابو مفاد « آیین نامه ا رای مفاد اسناد رسمی الکم اال راء» می باشاد و تماامی امضااءینند ان قباوش نمودناد یاه یلیاه
مندر ات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچگونه اختالفی ندارند و شریک ضامن/ضامنین یق هر ونه ایراد و اعتراضی را نسابت باه
مفاد قرارداد و نیر نسبت به اقدامات ا رایی بانک/مؤسسه اعتباری برای وصوش مطالبات خود و ایفاای تعهادات شاریک در هار مریلاه اک
عملیات ا رایی اک طریق مرا و ثبتی و سایر مرا و نی صالح اک خود سلب و اس اط نمودند.
این قرارداد در  18ماده و  4تبصره و در

نسخه تنظی و به رؤیت یامل بانک/مؤسساه اعتبااری مت اضای ضاامن/ضاامنین رساید

و ایشان ضمن اقرار به اطال و آ اهی یامل اک مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات ی وقی و قانونی ناشی اک آن به امضای تماامی صافحات
آن مبادرت نمودند و یک نسخه اک این قرارداد به هریک اک آنها تسلی

محل امضاء و مهر بانک/موسسه اعتباری

ردید.

محل امضاء /مهر شریک

محل امضاء/مهر ضامنین

