فرم شماره 6666

بسمه تعالی

« قرارداد ارزی»

قرارداد پشتواهن فروش سهم الشرهک ارزی بانک

پیرو قرارداد مشارکت مدنی شماره  ...................مورخ  ................/......./.......این دفترخانه قهرارداد ریهر فیمهابین بانه
تجارت(شرکت سهامی عام) مقیم تهران ،خیابان آیت ال طالقانی ،تقاطع استاد نجات الهی ،شماره  742ثبت شده به شهماره
 72072مههورخ  95/4/72پسههت الرترونی ه .................ک ه معب ههد بان ه نامیههده مههی شههود ار ی ه طههر و شههرکت
 ...........................ک در این قرارداد مشتری و آقایان/خانمهها  ......................و  ......................مهدیران شهرکت که ب عهوان
مت هدین نامیده می شوند ب معظور بارپرداخت مبلغ (...................ارز مورد نظر) مطالبات بان

بابت قرارداد مشهارکت مهدنی

شماره  ..................مورخ ...................../......./.......ک مورد قبول و تایید مشتری و مت هدین نامبرده می باشد مع قد گردید.
تبصره -نشانی ،پست الرترونی

و تلفنهای بان /مؤسس اعتباری ،مشتری و ضامن/ضامعین همان موارد معدرج در این

ماده است .چعانچ یری ار اشخاص مزبور نشانی ،پست الرترونی

و تلفنهای خود را تغییر دهد باید موضوع را ب

صورت کتبی ب طر های دیگر ابالغ کعد .تا وقتی ک تغییر موارد فوق ،کتباً ب طر دیگر ابالغ نشده باشد ،کلی
مراتبات و مراسالت و ابالغی ها و اخطاری های اجرایی و غیره ،حسب مورد ار طریق شماره تلفن (پیام ) ،پست
الرترونی

و نشانی ک در این ماده قید شده است ،ارسال میشود و ابالغ شده تلقی میگردد.

مــــاده  -1نام و مشخصات مشتری
مــــاده  -2نام و مشخصات مت هدین
مــــاده  -3مبلغ ( ........................ارر مورد نظر)
مــــاده -4مدت قرارداد  ..........سال شمسی ار تاریخ امضای این قرارداد است و مشتری بایستی حهداکرر تها پایهان
مدت این قرارداد کلی بدهی های خود اعم ار اصل و سود و کارمزد را واریز نمایهد .همچعهین در خصهوص مبهالغ بهدهی و
سررسید تادی آن ،دفاتر و پرونده های بان مالک اعتبار خواهد بود و در هر حال صورت حساب بان مالک میزان بدهی
مشتری بوده و نامبرده حق هرگو ن اعتراضی را ب صورت حسابهای بان بدیعوسیل ار خود سلب نمود.
مــاده -5برای تضمین تادی کامل بدهی مشتری ب بان ناشی ار قرارداد حاضر اموال مذکور در ماده  27این قرارداد
در وثیق بان قرار گرفت وبان پس ارتصر موقت مورد رهن مجدداً آنرا تحویل مشتری داد تادرمدت قرارداد بطور امانی
ارآن استیفاء معف ت نماید قبض واقباض ب مل آمد ومشتری اقرارب تصر مورد رهن نمود ومقررشد عالوه بر وثائق مذکور

و ساختمان ها وماشین آالت و سایر اموال موجود در محهل اجهرای طهر کلیه سهاختمانها و ماشهین آالت و تسسیسهات و
مستحدثاتی ک در اجرای طر مشارکت مدنی ب داً خریداری و نصهههب می شود جزء مورد وثیق قرار گیرد .
اموالیر ب موجب این قرارداد در وثیق بان قرار گرفت با اموال دیگری ک ب داً جزء مورد وثیق بان قرار مهی گیهرد
وثیق وا حدی را تشریل می دهد و مجتم اً تا تسوی کامل بدهی مشتری در برابر هر مقدار مانده بهدهی مشهتری در وثیقه
بان باقی می ماند.
مـــاده -6مشتری حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی بان

نسبت ب موارد ریر اقدام نماید :

الف) انجام هرنوع م امل ب طور مستقیم یا غیر مستقیم با هر ی
شخص و موسس ایر ب نحوی با مشتری اشتراک معافع داشت باشعد.

ار مدیران و کارکعان شهرکت مشهتری و یها بها ههر

ب) انتقال اموال مورد وثیق یا هرگون حقی نسبت ب اموال مزبور عیعاً یا معف تاً و نیز انتقال سرقفلی محل مهورد وثیقه
تحت هر ی ار ععاوین حقوقی ولو ب عوان وکالت و مباشرت
ج) تغییر اساسعام یا کاهش سرمای و یا تغییر هرنوع وض یت حقوقی
د) انتقال سرمای و معافع و تقسیم سود و بارخرید سهام خود و پرداخت سود شرکاء اعم ار شاغل یا بارنشست و یها قهائم
مقام آنان و یا هر نوع پرداختی ار این قبیل
ه) تحصیل اعتبار ار اشخاص ثالث اعم ار حقیقی یا حقوقی خارج ار حد مت ار و جریان عادی کار و حرف مربوط .
و) خروج یا انتقال ماشین آالت معصوب و یا غیر معصوب ار محل کارخان
تبصههره  :مشتری /راهن قبول و تائید نمود ک در صورت صدور اجرائی یا ب هر نحو دیگری ک وثائق مذکور در ایهن
قرا رداد ب بان یا شخص دیگری معتقل گردد معتقل الی دراستفاده ار امتیار تلفن و برق و آب و گار محهل مهورد وثیقه و
ودی و یا سایر حقوق متصوره ب مشتری بابت آب و برق و تلفن محل اجرای طر اعم ار آنر هعگام امضای این قهرارداد
در محل طر وجود داشت باشد و یا ب داً بوجود آید ار هر جهت قائم مقام مشتری و راهن خواهد بود.
مــــاده  -7مشتری مت هد گردید مورد رهن معدرج در ماده  27را در مقابل خطراتی ک ار طر بان ت یهین مهی
شود نزد بیم گر مورد قبول بان و بعام و بعفع بان و ب هر مبلغ و مدتی ک بان بخواهد بیمه نمهوده و بیمه نامه را
همزمان با تاریخ امضای این قرارداد ب بان تسلیم نماید .همچعین نامبرده مت هد است نسبت ب تجدید بیمه نامه مهورد
رهن اقدام و بیم نام جدید را حداکرر ظر  29رور قبل ار انقضای بیم نام قبلی ب بان تسهلیم نمایهد .در عهین حهال
بان حق دارد مورد رهن را ب هزیع مشتری م ادل  %200مبلغ ارریابی بیم نماید و مشتری مت هد ب پرداخت هزیع بیم
می باشد و مرلف است ب محض مطالب ب بان بپردارد و در صورت عدم پرداخت ،بان مهی توانهد مبلهغ مزبهور را جهزء
مطالبات خود معظور نماید .اقدام ب بیم ار طر بان اختیاری است و بان هیچگون ت هد و مسئولیتی را ار این لحاظ در
برابر مشتری قبول نمی نماید.

مــــاده  -8دفاتر و صورتحسابهای بان در هر مورد م تبر و غیر قابل اعتراض خواهد بود .تشخیص تخلف ار ههر
ی ار شرایط و ت هدات و مقررات این قرارداد و ت بیر و تفسیر معدرجات آن با بان بوده و تشخیص و تفسیر بان مهورد
قبول مشتریان و مت هدین می باشد و ار نظر صدور اجرائی یا محاسبات ب دی در جریان عملیات اجرایی ،صهورت حسهاب و
اعالم بان در هر مورد قاطع و برای دفاتر اسعاد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت کافی می باشد.
مـــاده -9مشتری ب بان اختیار داد و ضمن قرارداد حاضر ار تاریخ امضای آن با شرط اسهقاط حهق عهزل و ضهم
وکیل ب بان تفویض وکالت نمود ک بان بتواند اوالً پرداخت های وی را ک بابت هر ی ار بدهی های او اعم ار اصل و
سود و کارمزد و خسارات مت لق و غیره صورت گرفت باشد ب هر نحویر بخواهد معظور نماید.
مــــاده  -11مشتری ت هد نمود سیستم حسابداری صحیحی ک مبین وضع واق ی مالی وی در رابط با نهوع کهار
خود می باشد برقرار نماید.
مــــاده -11مشتری و مت هدین ضمن عقد ب بان حق و اختیار دادند ک در صورت عدم ایفای ت هدات ارسوی
آنان بان با اعالم کتبی یرماه ب مشتری ،بدهی ناشی ار قرارداد حاضر را در مدت سعد ب دین حال تبدیل نموده و
تمامی مطالبات خود اعم ار اصل و خسارات مت لق بابت این قرارداد و قراردادهای داخلی بان را یرجا و دف تاً واحده ار
مشتری و مت هدین متضامعاً مطالب و وصول نماید.
مـــاده -12مشتری ب معظور تضمین تادی کامل بدهی خود ب بان ناشی ار قرارداد حاضر عالوه بر ماشهین آالت
ذیل الذکر ت هد نمود در موقع صدور اسعاد انتقال  ،رمین مورد خریداری خود را ار شههرک صهع تی  ................به مسهاحت
 ...............مترمربع ک محل اجرای طر می باشد نسبت ب ترهین آن بانضمام کلی مستحدثات و ماشین آالت نزد بان در
قبال کلی مطالبات ناشی ار قرارداد حاضر تحت قیود و شرایط معدرج در این قرارداد و هر قید و شرط دیگهری که بانه
ت یین نماید اقدام کعد.
مـــاده -13مشتری ضمن قرارداد حاضر ار تاریخ عقد این قرارداد تا تسوی کامل بدهی ناشی ار این قرارداد ب بان
و شهرک صع تی  ................وکالت با شرط عدم حق عزل و یا سلب ضم وکیل تفویض نمود ک هر گاه نسهبت به توثیهق
اموال مذکور در فوق اعم ار عرص و اعیان محل اجرای طر و یا ماشین آالت و تسسیسات موضوع طر اقدامی به عمهل
نیاورد ،شهرک صع تی  ................ب وکالت ار طر مشتری نسبت ب انتقال رمین محل کارخان ب مشتری و ترهین آن نزد
بان تحت شرایط و ضوابط مذکور در فوق اقدام نماید و درصورت لزوم بان طبق مفاد وکالت تفویضی نسبت به توثیهق
رمین و ماشین آالت و تسسیسات نزد خود اقدام و کلی هزیع های مت لق ار قبیل هزیع تعظیم سعد رهعی و مالیات مربوط
و غیره را ب حساب بدهرار مشتری معظور نماید.
مـــاده -14مشتری ب موجب وکالت مزبور در ماده فوق ب بان و شهرک صع تی  ..................اختیار داد ک هرگاه
ب هر علتی ار علل انتقال رمین محل کارخان ب وی میسر نگردد اوالً بان بتواند کلی وجوهی را ک مشتری بابت بههای
رمین محل اجرای طر ب شهرک صع تی .................پرداخت نموده ار شهرک صع تی  ......................دریافت و بابت قسمتی
ار بدهی مشتری ب بان ناشی ار قرارداد حاضر معظور نماید .ثانیاً شهرک صع تی  ....................ب موجب وکالتعام مهذکور
بدون ایعر نیاری ب ارائ دلیل و یا مدارکی ار ناحی بان باشد ب مجرد مطالب بان وجوه مهذکور را به بانه پرداخهت
نماید .بان طبق وکالت تفویضی مشتری ب شر مذکور در فوق ار تاریخ امضاء و مبادل این قرارداد هر رمان که بخواههد

می تواند سعد قط ی انتقال رمین محل کارخان را ب جانشیعی و قائم مقامی مشتری امضاء و مبادل نماید و کلی هزیع های
پرداختی را ب حساب بدهرار مشتری معظور نماید و شهرک صع تی  ...........................نیز بموجب وکالت مزبور اختیهار دارد
ب و کالت ار طر مشتری ب درخواست بان رمین محل کارخان را ب بان و یا ب هر شخصی ک بانه م رفهی نمایهد
انتقال دهد .ب طور کلی در کلی موارد مذکور در این قرارداد بان علی االطالق و بدون هیچگون استعرائی جانشین و قائم
مقام مشتری بوده و شهرک صع تی  ........................طبق ت هدنام شهماره  .......................مهورخ  ................/........./.........در
تمام موارد بان را ب عوان جانشین و قائم مقام وام گیرنده تلقی خواهد نمود.
مـــاده -15مدت وکالت های یاد شده در مواد فوق ار تاریخ عقد تا واریز کلی بدهی مشتری اعم ار اصل و سهود و
کارمزد و خسارات مت لق و هزیع های اجرائی و حق الوکال و غیره می باشد و در تمامی موارد مذکور در فوق مشتری حق
عزل وکیل و حق ضم وکیل دیگری را ار خود سلب نمود.
تبصــره -تمامی ماشین آالت و تسسیسات و لوارم و وسایل و اموالی ک در تاریخ عقد قرارداد حاضر در محل اجهرای
طر نصب و احداث گردیده در تصر امانی مشتری خواهد بود .بعابراین مشتری نسبت ب تمامی امهوال مهذکور دارای یهد
امانی می باشد.
مـــاده -16شرکت و مت هدین هر ی معفرد ًا و همگی آنها مشهترکا و متضهامع ًا بها یرهدیگر و بها مشهتری مت ههد
گردیدند ک تمامی طلب بان را اعم ار اصل و سود و کارمزد و خسارات مت لق و سایر مخهارج در سررسهیدهای مقهرر به
بان بپردارند .همچعین کلی هزیع های ناشی ار صدور اجرائی و حق الوکال مربوط و هر آنچ ب مشتری ت لق می گیرد
را ب بان پرداخت نمایعد و درصورت حال شدن دین مشتری در نتیج تاخیردر پرداخت یا تخلف ار مقررات قرارداد و صدور
اجرائی مسئولیت مت هدین در برابر بان عیعاً مانعد مسئولیت خود مشتری و ب شر فوق خواهد بود.
مــــاده -17مشتری و مدیران آن ت هد نمودند ک اوالً تا خاتم بارپرداخت تسهیالت این بان بدون کسب اجهاره
کتبی و قبلی ار این بان هیچگون وامی و یا تسهیالتی اخذ نعمایعد .ثانیاً بدون موافقت کتبی و قبلی بان ار پرداخت سود
سهام ب سهامداران خودداری نمایعد.
مـــاده  -18مت هدین ت هد نمودند در هر حال ولو در صورت ورشرستگی مشتری ،به صهر اعهالم و تشهخیص
بان  ،کلی مطالبات بان اعم ار اصل و سود و خسارات اعم ار خسارات قبل و ب د ار تاریخ توقف را بپردارند و ورشرستگی
مشتری مانع ار رجوع بان ب مت هدین برای وصول مطالبات نخواهد بود.
مــــاده -19در صورت عدم تسوی کامل بدهی ناشی ار این قرارداد تا سررسید مقرر ب لت تهسخیر در تسدیه بهدهی
ناشی ار این قرارداد ار تاریخ سررسید تا تاریخ تسوی کامل بدهی مبلغی بر ذم امضاء کععده/امضهاء کععهدگان ایهن قهرارداد
ت لق خواهد گرفت ار این رو مشتری و مت هدین با امضاء این قرارداد مت هد گردیدند ،عالوه بر بدهی تسدی نشده مبلغی ب
مسخذ  ........ب الوه  6درصد (جم اً  ............درصد) در سال ب عوان خسارت تسخیردرتسدی مبعای محاسب قرار گرفت و نسبت ب
مانده بدهی برای هر سال اضاف و ب بان پرداخت نمایعد . .ب همین معظور مشتری و مت هدین با امضای این قرارداد به
طور غیرقابل برگشت ب بان اختیار دادند ک ار تاریخ سررسید تا تاریخ تسوی کامل بدهی م ادل مبلغ مهورد قهرارداد را ار
حساب مشتری برداشت و یا ب همان میزان ار سایر دارائیهای آن تمل نماید و اخذ مبلغ مقرر ب شر فوق مانع ار صهدور
اجرائی و ت قیب عملیات اجرائی برای وصول مطالبات بان نخواهد بود.

تبصره  -1مفاد بخشعام شماره  54/224242مورخ  54/2/2بان مرکزی جمهوری اسهالمی ایهران در خصهوص
آئین نام وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری مطال و مورد قبول طرفین قرار گرفت و در ایهن خصهوص مهالک
انجام محاسبات تشخیص و اعالم بان خواهد بود.
تبصره : 2مشتری و مت هدین با قبول کلی معدرجات این قرارداد مت هد و ملتزم گردید /گردیدند تا چعانچ ار تسهیالت
پرداختی و معابع مالی این بان بعحو غیرمجار استفاده نماید /نمایعد عالوه بر استرداد وجوه و تسهیالت دریافتی اعم ار اصل
و سود و هزیع های مترتب  ،نسبت ب پرداخت خسارت طبق ضوابط و مقررات بان اقدام نمایعد .مبعای محاسهب خسهارت
تاریخ عقد قرارداد می باشد.
تبصره :3مشتری حق هرگون نقل و انتقال نسبت ب تسهیالت ماخوذه موضوع این قرارداد ب هر شرل (اعم ار اعطای
وکالت و یا غیر آن) ب غیر و یا انتشار آگهی تبلیغاتی در رابط با واگذاری تسهیالت را جزئاً و کهالً ار خهود سهلب و اسهقاط
نمود ،در غیر ایعصورت بان می تواند تسهیالت موضوع را تبدیل ب دین حال نموده و بدون اخطار قبلی اقدام ب وصهول
کلی مطالبات خود ار مشتری یا مت هدین متفقاً یا معفرداً اعم ار اصل و سود و خسارات مت لق و سایر هزیع ههای مربوطه
بعماید.
مـــاده -21مشتری  ،راهن و مت هدین با قبول کلی معدرجات این قرارداد مت ههد و ملهزم گردیهد/گردیدنهد که در
صورت عدم تسوی کامل بدهی ناشی ار این قرارداد تا سررسید مقرر و تسخیر در تسدی بدهی و یا فسخ قرارداد توسهط بانه
ب لت تخلف مشتری ار اجرای هر ی ار شروط و مفاد این قرارداد  ،نسبت ب پرداخت تمهامی تسههیالت دریهافتی اعهم ار
اصل ،سود و خسارت مت لق و کلی هزیع های مربوط ب وصول مطالبات ناشی ار این قرارداد اعم ار هزیع بهرون سهپاری
وصول مطالبات ،هزیع های ثبتی و اجرایی و دادرسی و حق الوکال وکیل و نمایعده قضائی و حق کارشعاسی و کارشعاسهی
مجدد در صورت اعتراض بان ب کارشعاسی و هر نوع هزیع دیگری ک برای وصهول مطالبهات بانه الرم باشهد اقهدام
نماید /نمایعد صر اعالم و تشخیص بان در خصوص میزان مطالبات و هزیع های مذکور کافی و غیرقابل اعتراض مهی
باشد.
ماده  -21اگر بان تحت هرععوان اشتباهاً یامن غیرحق وجوه یاارقامی ب حساب مشتری  /راهن  /مت هد معظور و یا
درمحاسب هرنوع اشتباهی نماید درهرموق ی مجار ومختار است راساً و بهدون انجهام هیچگونه تشهریفات اداری و قضهایی
ودریافت اجاره کتبی ار مشتری /راهن /مت هد دررفع اشتباه وبرگشت ار حسهابهای مشهتری/راههن  /مت ههد اقهدام نمایهد
وتشخیص بان نسبت ب وقوع اشتباه یاپرداخت بدون حق ولزوم برگشت ار حساب م تبر خواهد بود  .چعانچ وجهوه فهوق
الذکر مورد استفاده مشتری  /راهن /مت هد قرارگیرد  ،ارتاریخ دریافت وج توسط مشتری /راهن  /مت هد ب همان نسهبت .
تا تسدی دین  ،خسارت تسخیر تسدی ب مسخذ باالترین نرخ سود بخشههای اقتصهادی به اضهاف  6درصددرسهال به میهزان
درصد درسال برذم مشتری /راهن  /ضامن  ،خواهد بود ک میبایست ب بان ب پردارد .
مــــاده  -22مشخصات مل

مورد وثیق و ماشین آالت بشر ذیل می باشد :
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