بسمه تعالی

فرم شماره 864

لش
« قرارداد فروش اقساطی سهم ا رهک بانک »
پیرو قرارداد مشاررت مای ش ااهرر  ....................مارر  ..................../...../.......تنظیهاش دترار ااانرد رااهش ااهرر
............بر ک تلیه حقرق و اهم الشرته خرد و ترائی مررتب بر آن راش از قارارداد ماوترر را در قلارب مللا ......................
ريرب به آقری /خر م  .....................واگوار هرد و بنر به تقرضری رملرد و مراتق بر ک اين قرارداد بین امضرتننیگرن ذيل :
الاا ) خاار م/آقااری  ............................ترز اای  ................................اااهرر انرااانرمه  ..........................محاال واایور
انراااااااااانرمه ..........................تااااااااارري ترلااااااااای  .................تااااااااایملش ...........................اااااااااارتن
.............................................................................تی پسرش .................................پس الکررو یک ...................
ب) بر ک تجررت(شرکت سهامی عام) ثل ای به اهرر  72083مرر  95/4/82باه شار ش خیربارن قرلقار شا تقارق
خیربرن جرت الهشا اهرر  .......................... 843پس الکررو یک  ...................بر هرينیگش خر م /آقری  .................بهرجاب
معرتش رمه اهرر  .....................مرر  ......................ته از اين پس اخرصرراً بر ک رمیی مش ااردا از قارد دي ار منعقای
می ردد و قرتین ملزم و مرعهی به ا جرم تعهیات آن بشرح آتش مش برانی.
تلصر  -شر شا پس الکررو یک و تلفنهری بر ک/مؤاسه اعرلرریا مشرری و ضرمن/ضرمنین ههرن مرارد منیرج در اين
مرد اا  .چنرنچه يکش از ااخرص مزبرر شر شا پس الکررو یک و تلفنهری خرد را تغییر دهی بريی مرضرع را به
وررت ترلش به قردهری دي ر ابالغ تنی .تر وقرش ته تغییر مرارد ترقا ترلرً به قرد دي ر ابالغ شی برایا تلیه
مکرتلرت و مرااالت و ابالغیههر و اخطرريههری اجرايش و غیر ا حسب مررد از قريق اهرر تلفن (پیرمک)ا پس
الکررو یک و شر ش ته در اين مرد قیی ای اا ا ارارب مشارد و ابالغ ای تلقش مشگردد.
مـــاده -1خريیار بر امضری اين قرارداد قلرب هرد و ملزم و مرعهی گرديی ملل  ......................ريرب بیهش مربرقاه را
در  .............قسط مسروی و مررالش مرهیر ه از قرار هر قسط  .........................ريرب ته اررایی اولین قسط آن ......................
خراهی برد به بر ک بپردازد .بیهکرر مرظ اا در اررایی آخرين قسط آ چه ته از قسط و ير اارير هزيناه هاری قار ر ش
مرعلقه و مطرللرت راش از اين قرارداد بر ذمه و دين ثرب وی برقیهر ی برای را يکجر به بر ک بپردازد.
مــــاده -2تهرمش مررد رهن تر اارهالک ترمل بیهش خريیار راش از اين قرارداد در رهن بر ک برقش خراهی مر ی و
بر ک در هر مررد برای وورب هر ملل از مطرللرت خرد حق اارفرد از تهرمش مررد رهن را قلق قر رن دارد.

مـــاده -3خريیار مکل و مرظ اا ته از مررد رهن اخصرً اارفرد هريی و بر ک حق دارد هار مرقا تاه زم
بیا ی و بخراهی از مررد رهن برزديی و بیهکرر مکل و مرظ اا ههرار مرجلرت اين برزديی را تراهم آورد.
مـــاده -4خريیار حق یارد بیون اجرز قللش و ترلش بر ک در مررد رهن تغییر ايجرد هريی.
مـــاده -5خريیار حق یارد تر پريرن میت اين قرارداد و برزپرداخ تلیه ديرن خرد در هیچ يک از حقرق خرد سل
به مررد رهن برای دي ری ايجرد حقش هريی.
تبصره:خريیار حق هرگر ه قل و ا رقرب سل به تسهیالت مرخرذ مرضرع اين قرارداد به هر ااکل (اعام از اعطاری
وترل و ير غیر آن) به غیر و ير ا رشرر آگهش تللیغرتش در رابطه بر واگواری تسهیالت را جزئرً و تاالً از خارد االب و اااقر
هرد ادر غیر اينصررت بر ک مش ترا ی تسهیالت مرضرعه را تلیيل به دين حرب هرد و بیون اخطرر قللش اقیام به ووارب
تلیه مطرللرت خرد از خريیار ير مرعهیين مرفقرً ير منفرداً اعم از اول و خسررات مرعلقه و ارير هزينه هری مربرقه بنهريی.
مـــاده -6هرگر ه اتزايشش در مررد رهن بیون اارثنرء اعم از مرصل و منفصل جازء وثیقاه بر اک بارد و تادثیر در
اقیامرت اجرائش خراهی داا .
مـــاده -7خريیار مکل اا تر تسريه ترمل بیهش خرد به بر ک مررد رهن را در مقربل خطرات مررد ظر بر ک زد
بیهه گر مررد قلرب بر ک به هرملل و میتش ته بر ک بخراهی بنف بر ک بیهه هرد و بیهه رمه را ههزمرن بر ترري امضری
اين قرارداد به بر ک تسلیم هريی و در عین حرب بر ک حق دارد مررد رهن را به هزينه خريیار بیهه هرد و هزينه پرداخراش
را به حسرب بیهش وی منظرر و ضهیهه اقسر مرهر ه وورب هريی.
مـــاده -8خريیار بر امضری اين قرارداد تلیه خیررات خصرورً خیرر غلن ترحش را از خرد ااقر هرد.
مـــاده -9در وررت عیم تسريه ترمل بیهش راش از قرارداد تر اررایی مقرر بعل تدخیر در ترديه بیهش راش از اين
قرارداد ازترري اررایی تر ترري تسريه ترمل اول بیهش مللغش بر ذمه امضرء تننی  /امضارء تننایگرن ايان قارارداد تعلاق
خراهی گرت ا از اين رو گیر یگرن تسهیالت اعرلرری و راهنین بر امضرء اين قرارداد قلرب و تعهی هرد ای عاالو بار بایهش
تدديه شی به بر ک مللغش به مدخو ........دروی بعالو  6دروی (جهعرً  .......دروی) بعنران خساررت تادخیر در تددياه ملناری
محراله قرار گرتره و سل به اول بیهش برای هرارب اضرته و باه بر اک پرداخا هرينای . .باه ههاین منظارر گیر ای
تسهیالت اعرلرری و راهن/راهنین بر امضری اين قرارداد به قرر غیرقربل برگش به بر ک اخریرر داد ی ته از ترري ارراایی
تر ترري تسريه ترمل بیهش معردب ملل مررد قرارداد را از حسرب اريک برداا و ير به ههرن میزان از ارير دارائیهاری آن
تهلک هريی و اخو ملل مقرر به ارح ترق مر از ویور اجرائیه و تعقیب عهلیرت اجرائش برای وورب مطرللرت بر ک خراهی
برد .تشخیص بر ک سل به میزان بیهش تسهیالت گیر ی معرلر برد و جه ویور اجرائیه ترتش مش برای و خريیار حق
هرگر ه ايراد و اعرراض را در اين مررد از خرد الب و ااقر هرد.
تبصره -1ر خسررت منیرج در اين مرد در مراردی ته خريیار بلحرظ ارائه اقالعرت ردرا و ير ارير مرارد از اين قلیل
به تشخیص بر ک از تسهیالت بر ک بنحر غیر مجرز و ير در خررج از مرارد منیرج در مرد  1قرارداد اارفرد هرد برای یز
جرری اا ملنری محراله خسررت ترري عقی قرارداد مش برای .ههچنین در وررتیکه خريیار مرتکب يکش از اعهرب خالد
قر رن و مقررات و از جهله مصرديق مرضرع تصل يرزدهم قر رن مجرزات ااالمش و یز قر رن تشیيی مجرزات مرتکلین

ارتشرءا اخرالس و تالهلرداری ارد بر ک به ورد تشخیص خرد حق دارد بصررت يکجر له قرارداد را تس و تل مطرللرت
خرد راش از اين قرارداد را از خريیار دريرت هريی .ههچنین بر ک حق و اخریرر دارد به مجرد اقالع از تخل خريیار سل
به معرتش خريیار به الکه بر کش تشرر به منظرر درج در لیس ایر جه محروم هردن از اخو تسهیالت به میت  9ارب
از تلیه بر کهر وتق مصربه مرر  23/8/87مجه عهرمش بر کهر اقیام هرد و خريیار حق هر گر ه ادعر و اعرراضش را جزاً
و تالً از خرد الب و ااقر هرد.
تبصره - 2مفرد بخشنرمه اهرر  54/124243مرر  54/3/3بر ک مرتزی جههرری ااالمش ايران در خصرص آئاین
رمه وورب مطرللرت غیرجرری مراسرت اعرلرری مطرلعه و مررد قلرب قرتین قرار گرت و در اين خصارص ماالک ا جارم
محرالرت تشخیص و اعالم بر ک خراهی برد.
مـــاده -10خريیار /خريیاران بر قلرب تلیه منیرجرت اين قرارداد مرعهی و ملزم مش ارد /میشر ی ته در وررت عیم
تسريه ترمل بیهش راش از اين قرارداد تر اررایی مقرر و تدخیر در تدديه بیهش و ير تس قرارداد تراط بر ک بعلا تخلا
بیهکرر از اجرای هر يک از ارو و مفرد اين قرارداد سل به پرداخ تهرمش بیهش مرضرع اين قرارداد اعم از اولاارد و
خسررات مرعلقه و تلیه هزينه هری مربر به وورب مطرللرت راش از ايان قارارداد اعام از هزيناه بارون ااپرری ووارب
مطرللرتا هزينه هری ثلرش و اجرائش و دادرااش و حاق الرترلاه و هزيناه هرينایگرن قضارئش و حاق الزحهاه تررانرااش و
تررانراش مجید در وررت اعرراض بر ک به تررانراش و غیر ا اقیام هريای /هرينای .وارد اعاالم و تشاخص بر اک در
خصرص میزان مطرللرت و هزينه هری موترر ترتش و غیرقربل اعرراض مش برای.
مـــاده -11خريیار /خريیاران بر قلرب تلیه منیرجرت اين قارارداد مرعهای و ملازم گرديای /گرديی ای تار چنر چاه از
تسهیالت پرداخرش و منرب مرلش اين بر ک بنحر غیرمجرز اارفرد هريی /هرينیا عالو بر ااررداد وجر و تسهیالت دريرترش
اعم از اول و ارد و پرداخ هزينه مرعلقها سل به پرداخ خسررت قلق مقررات و ضارابط بر اک اقایام هريای.ملناری
محراله خسررت ترري عقی قرارداد مش برای.
مـــاده -12مررد رهن علررتس اا از :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
مـــاده  -13خريیار به منظرر ترثیق و ترمین بیهش موترر در مرد  1اين قرارداد و ارير مطرللرت راش از اين قرارداد
اشیا گ پالک موترر در مرد  18اين قرارداد را در رهن بر ک قرار داد و بر ک پس از تصرد مرق مررد رهنا مجیداً آ را
تحريل خريیار داد تر در میت قرارداد بطرر امر ش از آن ااریفرء منفع هريی قلض و اقلرض بعهال آمای و خريایار اقارار باه
تصرد مررد رهن هرد.

ماده - 11ضرمن/مرعهی/راهن تعهی هرد ی در هر حرب ولر در وررت وراکسر ش خريیارا به ورد اعالم و تشخیص
بر کا تلیه مطرللرت بر ک مشرهل بر اول و ارد و خساررات اعام از خساررات قلال و بعای از تارري ترقا را بپاردازد و
وراکسر ش خريیارا مر از رجرع بر ک به ضرمن/مرعهی/راهن برای وورب مطرللرت خراهی برد.
مـــاده -15بر ک حق و اخریرر دارد تلیه حقرق راش از اين انی را به هر قريق و بر هر ارايط به هر اخصش تاه
بخراهی واگوار و ولح هريی .راهن /راهنینا تسهیالت گیر ی  /تسهیالت گیر یگرن به مرجب اين قرارداد حق هرگر ه ادعر و
اعرراض را در اين خصرص از خرد جزئرً و تالً الب و ارقط هرد /هرد ی و در وررت عیم پرداخ بیهش منایرج در مارد
يک قرارداد و تعلق خسررت تدخیر تدديه دين بشرح مرد  10قرارداد ماوتررا بر اک حاق دارد از هرگر اه ملارل ووارلش از
تسهیالت گیر ی ا به سل اول و خسررات مرعلقه محراله و تسهیم هريی.
ماده -16اگر بر ک تح هرعنران اارلرهرً يرمن غیرحق وجر يرارقرمش به حسرب ضرمن/مرعهی/راهن منظارر ويار
درمحراله هر رع اارلرهش هريی درهرمرقعش مجرز ومخررر اا راارً و بایون ا جارم هیچ ر اه تشاريفرت اداری و قضاريش
ودريرت اجرز ترلش از ضرمن/مرعهی/راهن دررت اارلر وبرگش از حسربهری ضرمن/مرعهی/راهن اقایام هريای وتشاخیص
بر ک سل به وقرع اارلر يرپرداخ بیون حق ولزوم برگش از حسرب معرلر خراهی برد .چنر چه وجر تارق الاوتر ماررد
اارفرد ضرمن/مرعهی/راهن قرارگیرد ا ازترري دريرت وجه تراط ضرمن/مرعهی/راهان باه ههارن سال  .ترتددياه ديان ا
خسررت تدخیر تدديه به مدخو بر ترين ر ارد بخشهری اقرصردی به اضرته  6درویدرارب جهعرً به میزان  .............دروای
درارب برذمه ضرمن/مرعهی/راهن ا خراهی برد ته میلريس به بر ک بپردازد .

