فرم شماره 4444

« قرارداد »

قر ررارداد ر ر ر د رار ر ا ر رد دارای قر ررارداد اا ر ر ا ری ا ر ر
شرک شهرک اهی صنعتد ا یا ا ارت جهاد کشاار ی مد باشد.

بین امضا کنندگان زیر :
الف ) بانک تجارت ( شرکت سهامی عام) ثبت شده به شماره  72083مورخ  95/4/82به نشانی  :تهران ،خیابان
آیت اله طالقانی ،تقاطع خیابان استاد نجات الهی ،شماره  843پست الکترونیک  .................که در این قرارداد بانک
نامیده میشود از یک طرف و
ب) -1شرررکت  ...............................برره شررماره ثبررت  .......................مررورخ  .................../........./.......شناسرره
اقتصادی  ........................شناسه ملی  ........................پست الکترونیک  .................که در این قرارداد مشتری نامیده
مررری شرررود -8آقایررران (اسرررامی مررردیران شررررکت) -7 .............................. -8.................................... -1
 .................................پسرررررررررت الکترونیرررررررررک  .................کررررررررره متیهررررررررردین نامیرررررررررده
می شوند از طرف دیگر حاضر و منیقد گردید
تبصره -نشانی ،پست الکترونیک و تلفنهای بانک/مؤسسه اعتباری ،مشتری و ضامن/ضامنین همان موارد مندرج
در این ماده است .چنانچه یکی از اشخاص مزبور نشانی ،پست الکترونیک و تلفنهای خود را تغییر دهد
باید موضوع را به صورت کتبی به طرفهای دیگر ابالغ کند .تا وقتی که تغییر موارد فوق ،کتباً به طرف
دیگر ابالغ نشده باشد ،کلیه مکاتبات و مراسالت و ابالغیهها و اخطاریههای اجرایی و غیره ،حسب مورد
از طریق شماره تلفن (پیامک) ،پست الکترونیک و نشانی که در این ماده قید شده است ،ارسال میشود و
ابالغ شده تلقی میگردد.
مــــاده  -1بانک به موجب این قرارداد موافقت نمود که مشتری در جهت انجام عملیات تجاری و استفاده
از تسهیالت بانک بر مبنای قراردادهای خود تا مبلغ  ...............................ریال از تسرهیالت مرالی بانرک اسرتفاده
نماید و در عملیات و میامالت و قراردادهای خود با بانک تا مبلغ مزبور و سود و خسارت متیلقه به بانرک بردهکار
گردد.
مــــاده  -2مشتری قبول و اقرار نمود که در میامالت وی با بانک قراردادهای منیقده فیمابین میتبر بوده
و مطالبات بانک که ناشی از قراردادهای مزبور باشد مورد قبول مشتری خواهد بود.

مــــاده  -3مدت این قرارداد  ..............سال تمام شمسی از تاریخ امضای ایرن قررارداد اسرت و مشرتری
بایستی حداکثر تا پایان مدت این قرارداد کلیه بدهیهای خود را اعم از اصل و سود و کارمزد به حساب بانک واریز
نماید.
مــــاده -4مشتری تیهد نمود امور خود را طبق اصول صنیتی و بازرگانی و محاسباتی اداره نماید و دفراتر
حساب را طبق مقررات قانون تجارت و اصول صحیح حسابداری تنظیم نماید و نیز هر نوع دفتر و مدارک دیگری
ر ا که برای انیکاس صحیح عملیات و وضرع مرالی وی ضررورت دارد همرواره مرترب و مرنظم نگهرداری کنرد و
متخصصین و کارگران الیق برای امور اداری و فنی استخدام کند و ابنیره و ماشرین آالت و ادوات را بره بهتررین
وجهی نگهداری و به موقع تیمیرات الزم را بنماید.ضمن اینکه بانک می تواند هر موقع الزم بدانرد بردون اخطرار
قبلی دفاتر موجودیها و مکاتبات و قراردادها و سایر اسناد مشتری و همچنین کلیه وسایل را مورد بررسی قرار دهد.
مشتری تیهد نمود که در هر مورد اطالعات مورد تقاضا را در اختیار بانک بگذارد به عالوه بانک می تواند رأساً
یا بوسیله شخص یا اشخاصیکه میین می نماید در امور حسابداری و تنظیم دفاتر و پرونده های مشتری نظرارت و
یا آنها را خود اداره نماید و مشتری موظف است که تسهیالت و اطالعات الزم را در اختیار بانک بگذارد.
مـــاده -5برای تضمین تادیه کامل بدهی مشتری به بانک ناشی از قرارداد حاضر اموال مذکور در ماده 17
این قرارداد در وثیقه بانک قرار گرفت وبانک پس ازتصرف موقت مرورد رهرن مجردداً آنررا تحویرل مشرتری داد
تادرمدت قرارداد بطور امانی ازآن استیفاء منفیت نماید قبض واقباض بیمل آمد ومشتری اقراربه تصرف مورد رهن
نمود ومقررشد عالوه بر وثائق مذکور و ساختمان ها وماشین آالت و سایر اموال موجود در محل اجرای طرح کلیه
ساختمانها و ماشین آالت و تأسیسات و مستحدثاتی که در اجرای طرح مشارکت مدنی بیداً خریرداری و نصررررب
می شود جزء مورد وثیقه قرار گیرد .
اموالیکه به موجب این قرارداد در وثیقه بانک قرار گرفته با اموال دیگری که بیداً جزء مورد وثیقه بانرک قررار
می گیرد وثیقه واحدی را تشکیل می دهد و مجتمیاً تا تسویه کامل بدهی مشتری در برابر هر مقدار مانده بردهی
مشتری در وثیقه بانک باقی می ماند.
مـــاده -6مشتری حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی بانک نسبت به موارد زیر اقدام نماید :
الف) انجام هر نوع میامله به طور مستقیم یا غیر مستقیم با هر یک از مدیران و کارکنان شرکت مشتری و یا با
هر شخص و مؤسسه ایکه به نحوی با مشتری اشتراک منافع داشته باشند.
ب) انتقال اموال مورد وثیقه یا هر گونه حقی نسبت به اموال مزبور عیناً یا منفیتاًو نیرز انتقرال سررقفلی محرل
مورد وثیقه تحت هر یک از عناوین حقوقی ولو بینوان وکالت.
ج) تغییر اساسنامه یا کاهش سرمایه و یا تغییر هر نوع وضییت حقوقی
د) انتقال سرمایه و منافع و تقسیم سود و بازخرید سهام خرود و پرداخرت سرود بره شررکاء اعرم از شراغل یرا
بازنشسته و یا قائم مقام آنان و یا هر نوع پرداختی از این قبیل

هر) تحصیل اعتبار از اشخاص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی خارج از حد متیارف و جریان عادی کرار و حرفره
مربوطه.
و) خروج یا انتقال ماشین آالت منصوبه و یا غیرمنصوبه از محل کارخانه
تبصره  :مشتری و وثیقه دهنده قبول و تائید نمودند که در صورت صدور اجرائیه و یا به هر نحرو دیگرری کره
وثاتق مذکور در این قرارداد به بانک یا شخص دیگری منتقل گردد منتقل الیه در استفاده از امتیاز تلفرن و بررق و
آب و گاز محل مورد وثیقه و ودییه و یا سایر حقوق متصوره به مشتری بابت آب و برق و تلفن محل کارخانه اعم
از آنکه هنگام امضای این قرارداد در محل طرح وجود داشته باشد و یا بیداً بوجرود آیرد از هرر جهرت قرائم مقرام
مشتری و راهن خواهد بود .همچنین مشتری متیهد شد که امتیاز تلفرن و بررق و آب محرل مرورد وثیقره و حرق
استفاده از امتیاز و ودییه یا وام آنرا به دیگری واگذار ننماید و این تیهد تا تسویه کامل مطالبات بانک ناشی از این
قرارداد اعم از اصل و سود و کارمزد و خسارات متیلقه و سایر هزینه های قانونی به صرف اعالم بانرک بره قروت
خود باقی خواهد بود و مشتری و وثیقه دهنده حق هرگونه اقدامی را در مورد انتقال حقوق مزبور به دیگری از خود
سلب نمودند و هرگونه اقدام نامبرده که مغایر این قرارداد باشد از درجه اعتبار ساقط است.
مـــاده -7مشتری متیهد گردید مورد رهن مندرج در ماده  17را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تییین
می شود نزد بیم ه گر مورد قبول بانک و بنام و به نفع بانک و به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد ،بیمه نمروده و
بیمه نامه را همزمان با امضای این قرارداد به بانک تسلیم نماید .همچنین نامبرده متیهد است نسربت بره تجدیرد
بیمه نامه مورد رهن اقدام و بیمه نامه جدید را حداکثر ظرف  19روز قبل از انقضای بیمه نامه قبلی به بانک تسلیم
نماید .در غیر اینصورت بانک حق دارد مورد رهن را به هزینه مشتری میادل صددرصد مبلغ ارزیابی بیمه نمایرد و
مشتری متیهد به پرداخت هزینه بیمه می باشد و مکلف است به محض مطالبه به بانک بپردازد و در صورت عردم
پرداخت ،بانک می تواند مبلغ مزبور را جزء مطالبات خود منظور نماید.اقدام به بیمه از طرف بانک اختیاری است و
بانک هیچگونه تیهد و مسئولیتی را در این خصوص در برابر مشتری ندارد .در صورت بروز خطر یرا خطراتری کره
مورد رهن در مقابل آن و به شرح فوق به نفع بانک بیمه شده نسبت به میزان خسارت دریافتی که مورد توافق بین
بانک و بیمه گر قرار گیرد مشتری حق هرگونه ،ایراد و اعتراض را از خود سلب می نماید.
مـــاده -8دفاتر و صورتحسابهای بانک در هرمورد میتبر و غیرقابل اعتراض خواهد بود و راجرع بره مبرالغ
بدهی و سررسید تأدیه آن ،دفاتر و پرونده های بانک مالک اعتبار خواهد بود و در هر حال صورتحسابهای بانرک
مالک میزان بدهی مشتری بوده و نامبرده حق هرگونه اعتراضی را به صورتحسرابهای بانرک بدینوسریله از خرود
سلب می نماید همچنین تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تیهدات و مقررات این قررارداد و تیبیرر و تفسریر
مندرجات آن با بانک بوده و تشخیص و تفسیر بانک برای مشتری و متیهردین الرزام آور اسرت و از نظرر صردور
اجرائیه یا محاسبات بیدی در جریان عملیات اجرائی ،صورت حساب و اعالم بانک در هر مورد قاطع و برای دفراتر
اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت کافی می باشد.
مـــاده -9مشتری به بانک اختیار داد و ضمن قرارداد حاضر از تاریخ امضای آن با شرط اسقاط حق عزل و
ضم وکیل به بانک تفویض وکالت نمود که بانک بتواند اوالً پرداختهای وی را بابت هر یک از بدهی های او اعرم
از اصل و سود و کارمزد و خسارات متیلقه و غیره صورت گرفته باشد به هر نحویکه بخواهد منظور نماید.

ثانیاً در صورت تخلف مشتری از شرایط و مقررات این قرارداد نسبت به انتقال مورد وثیقه و سرقفلی آن به خود
اقدام نماید.
مـــاده -11مشتری تیهد نمود سیستم حسابداری صحیح که مبین وضع واقیی مالی وی در رابطه با نروع
کار خود می باشد برقرار نماید.
مـــاده -11به تسهیالت موضوع این قرارداد سود و کارمزد طبق تیرفه بانک به نفع بانرک تیلرق خواهرد
گرفت.
مـــاده -12بند الف  :در هر یک از موارد زیر و همچنین هرگاه طبق تشخیص بانک عللی دال برر وجرود
احتمالی یا امکان به وقوع پیوستن هر یک از موارد مذکور در فوق باشد بانک می تواند به این قرارداد خاتمه داده و
بدون اخطار قبلی اقدام به وصول کلیه مطالبات خود از مشتری یا متیهدین متفقاً یا منفررداً اعرم از اصرل و سرود
کارمزد و خسارات متیلقه و سایر هزینه های مربوطه بنماید.
 -1در مواردیکه هر مقدار از مبلغ تسهیالت طبق قرارداد و نقشه ها و طرحها و مشخصات مصروبه بانرک بره
مصرفی که برای آن تسهیالت اعطاء گردیده است نرسد.
 -8در مواردیکه مشتری متوقف شده باشد یا در دادگاهی صالحیت دار اظهار ورشکستگی کرده یا یک یا چند
نفر از طلبکاران او یا دادستان تقاضای اعالم ورشکستگی او را از دادگاه نموده باشند.
 -7در مواردیکه مشتری از رعایت هر یک از تیهدات خود ناشی از قرارداد حاضر و یا سایر قراردادهای خود برا
بانک تخلف نماید.
 -4هرگاه اقداماتی برای اعالم بطالن یا انحالل شرکت مشتری بیمل آید یا یکی از شرکاء آن فوت کند یا از
شرکت خارج شود.
 -9در صورتیکه عمل یا قصور مشتری موجب تنزل بهای اموالی گردد که در مقابل تسهیالت به رهرن بانرک
درآمده است و یا بیداً به رهن بانک در می آید.
 -6در صورتیکه وضع مشتری و اعمال او یا کیفیات اموالی که در مقابل تسهیالت در رهن بانک قررار گرفتره
است طوری باشد که در صورت تخلف مشتری از شرایط قرارداد تسهیالت ،بانک با تشرخیص خرود نتوانرد بطرور
مؤثری مبادرت به استیفاء کامل حقوق خود بنماید.
 -3در مواردیکه مشتری برای تهیه وسایل اعطای وام یا هرگونه تصویب یا اجازه مربوطه به آن حیله هایی بر
انگیزد که موجبات گمراهی بانک در درک حقایق فراهم گردد.
 -2در مواردیکه مشتری کار و فیالیت میمولی خود را متوقف سازد.

-5در صورتیکه مشتری نسبت به هرگونه نقل و انتقال تسهیالت ماخوذه به هر شکل(اعم از اعطای وکالت یرا
غیر آن) به غیر و یا نسبت به انتشار آگهی تبلیغاتی در رابطه با واگذاری تسهیالت موصوف اقدام نماید.
بند ب :هرگاه به موجب بند الف فوق تمامی دیون مشتری به دین حال تبدیل گردد بانک حق خواهد داشت به
تشخیص خود نسبت به وصول مبالغی که پرداخت آن به عهده مشتری است علیه مشتری و یا متیهردین اقردام و
برای فروش اموال مورد رهن اقدامات قانونی بیمل آورده و انتخاب هر یک از این اقدامات بطور جداگانه و یا بیض
و یا تمامی آنها مجتمیاً با خود بانک خواهد بود که بنا به تشخیص خود هر طور که مقتضی بداند رفتار نماید.
مـــاده -13مشتری به منظور تضمین تأدیه کامل بدهی خود به بانک ناشی از قرارداد حاضر تیهد نمود در
موقع صدور اسناد انتقال زمین مورد خریداری خود از شرهرک صرنیتی  ...............................بره مسراحت ..............
مترمربع که محل کارخانه مشتری می باشد نسبت به توثیق آن به انضمام کلیه مسرتحدثات و ماشرین آالت نرزد
بانک در قبال کلیه مطالبات ناشی از قرارداد حاضر تحت قیود و شرایط مندرجه در این قرارداد و هرر قیرد و شررط
دیگری که بانک تییین نماید اقدام کند.
مـــاده -14مشتری ضمن قرارداد حاضر و عقد خارج الزم از تاریخ عقد این قرارداد تا تسویه کامل بردهی
ناشی از این قرارداد به بانک و شهرک صنیتی  .............................وکالت با شرط عدم حق عزل و یا سلب حق ضم
وکیل تفویض نموده که هرگاه نسبت به توثیق اموال مذکور در فوق اعم از عرصره و اعیران محرل کارخانره و یرا
ماشین آالت و تأسیسات موضوع طرح اقدامی به عمل نیاورد شهرک صنیتی  ....................................به وکالرت از
طرف مشتری نسبت به انتقال زمین محل کارخانه به مشتری و توثیق آن نزد بانک تحت شرایط و ضوابط مذکور
در فوق اقدام نماید .همچنین بانک طبق مفاد وکالت تفویضی به توثیق زمین و ماشین آالت و تأسیسات نزد خرود
اقد ام و کلیه هزینه های متیلقه از قبیل هزینه تنظیم سند رهنی و مالیات مربوطه و غیرره را بره حسراب بردهکار
مشتری منظور نماید.
مـــاده -15مشتری به موجب وکالت مذکور در ماده فوق بره بانرک و شرهرک صرنیتی ...........................
اختیار داد که هر گاه به هر علتی از علل انتقال زمین محل کارخانه به وی میسرر نگرردد اوالً بانرک بتوانرد کلیره
وجوهی را که مشتری بابت بهای زمین محل کارخانه به شهرک صرنیتی  ...............................پرداخرت نمروده از
شهرک صنیتی  ...............................دریافت و بابت قسمتی از بدهی مشتری به بانک ناشی از قرارداد حاضر منظور
نماید .ثانیاً شهرک صنیتی به موجب وکالتنامه مذکور بدون اینکه نیازی به ارائه دلیل و یا مدارکی از ناحیره بانرک
باشد به مجرد مطالبه بانک وجوه مذکور را به بانک پرداخت نماید.
بانک طبق وکالت تفویضی مشتری به شرح مذکور در فوق از تاریخ امضاء و مبادله این قرارداد هرر زمران کره
بخواهد می تواند سند قطیی انتقال زمین محل کارخانه را به جانشینی و قائم مقامی مشتری امضاء و مبادله نماید
و کلیه هزینه های پرداختی را به حساب بدهکار مشتری منظور نماید و شهرک صنیتی  .................................نیز به
موجب وکا لت مزبور اختیار دارد به وکالت از طرف مشتری به درخواست بانک زمین محرل کارخانره را بره بانرک
انتقال دهد به طور کلی در کلیه موارد مذکور در این قررارداد بانرک علری االطرالق و بردون هیچگونره اسرتثنائی

جانشین و قائم مقام مشتری بوده و شهرک صنیتی  ...........................طبق تیهدنامه شماره  ...........................مورخ
 ........................../........../..........در تمام موارد بانک را بینوان جانشین و قائم مقام وام گیرنده تلقی خواهد نمود.
مـــاده  -16مدت وکالتهای یاد شده در موارد فوق از تاریخ عقد تا واریز کلیه بدهی مشتری اعم از اصل ،
سود  ،کارمزد و خسارات متیلقه و هزینه های اجرائی و حق الوکاله و غیره می باشد و در تمرامی مروارد مرذکور در
فوق مشتری حق عزل وکیل و حق ضم وکیل دیگر را از خود سلب نمود.
تبصره -تمامی ماشین آالت و تأسیسات و لوازم و وسایل و اموالی که از تاریخ عقرد قررارداد حاضرر در محرل
کارخانه نصب و احداث گردد در تصرف امانی مشتری خواهد بود .بنابراین ید مشتری نسبت به تمامی اموال مذکور
ید امانی میباشد.
مـــاده -17مشتری و متیهد /متیهدین و راهن /راهنین هریک منفرداً و همگی آنها مشترکاً و متضامناً برا
یکدیگر و با مشتری متیهد گردیدند که تمامی طلب بانک را اعم از اصل و سود و کارمزد و خسارات متیلقه و سایر
مخارج درسررسید های مقرر به بانک بپردازند و همچنین کلیه هزینه های ناشی از صدور اجرائیره و حرق الوکالره
مربوطه و حق الزحمه کارشناسی و کارشناسی مجدد در صورت اعتراض بانک به کارشناسی و هرر آنچره کره بره
مشتری تیلق می گیرد را به بانک پرداخت نمایند و در صورت حال شدن دین مشتری درنتیجه تأخیر در پرداخت یا
تخلف از مدت قرارداد و صدور اجرائیه مسئولیت متیهدین در برابر بانک عیناً مانند مسرئولیت خرود مشرتری و بره
شرح فوق خواهد بود.
مـــاده -18مشتری و مدیران آن تیهد نمودند که اوالً تا خاتمه بازپرداخرت تسرهیالت ایرن بانرک بردون
کسب اجازه کتبی و قبلی از این بانک هیچگونه وامی و یا تسهیالتی اخذ ننمایند .ثانیاً بدون موافقت کتبی و قبلی
بانک از پرداخت سود سهام به سهامداران خودداری نمایند.
مـــاده -19مشتری و متیهدین نسبت به کلیه میزان سود و کارمزد و خسارات متیلقه و مخارج و غیره که
از ابتدای میامالت با بانک تا روز استهالک و تسرویه قطیری بره آن تیلرق مری گیررد در مقابرل بانرک مسرئول
می باشند ولو اینکه بواسطه این متفرعات مبلغ بدهی از حداکثر مبلغ تسهیالت اعطائی فوق تجاوز نموده باشد.
مـــاده -21مشتری و متیهدین تیهد نمودند که هر گاه به علتی از علل یکی از دیون سررسید شده خود را
در رأس موعد مقرر تأدیه ننمایند کلیه دیون باقیه را ولو اینکه مواعد آنها سررسید نشده باشد بره صرورت حرال و
دفیتاً واحده بپردازند.
مـــاده  -21متیهدین تیهد نمودند در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مشتری ،به صرف اعالم و تشخیص
بانک ،کلیه مطالبات بانک اعم از اصل و سود و خسرارات اعرم از خسرارات قبرل و بیرد از تراریخ توقرف را بپردازنرد و
ورشکستگی مشتری مانع از رجوع بانک به متیهدین برای وصول مطالبات نخواهد بود.

مـــاده  -22مشتری تیهد نمود کلیه عملیات گشایش اعتبار اسنادی یا بروات وصولی ارزی مربوط به امور
کارخانه را توسط بانک تجارت انجام دهد.

مــــاده -23در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد تا سررسید مقرر بیلت تأخیر در تأدیه
بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی مبلغی بر ذمه امضاء کننده/امضاء کنندگان
این قرارداد تیلق خواهد گرفت از این رو مشتری و متیهدین با امضاء این قرارداد متیهد گردیدند ،عالوه بر بدهی
تأدیه نشده مبلغی به مأخذ  .........درصد بیالوه  6درصد (جمیاً  .........درصد) در سال بینوان خسارت تأخیردرتأدیه
مبنای محاسبه قرار گرفته و نسبت به مانده بدهی برای هر سال اضافه و به بانک پرداخت نمایند .به همین منظور
مشتری و متیهدین با امضای این قرارداد به طور غیرقابل برگشت به بانک اختیار دادند که از تراریخ سررسرید ترا
تاریخ تسویه کامل بدهی میادل مبلغ مورد قرارداد را از حساب مشتری برداشرت و یرا بره همران میرزان از سرایر
دارائیهای آن تملک نماید و اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع از صدور اجرائیه و تیقیب عملیات اجرائی برای وصول
مطالبات بانک نخواهد بود.
تبصره  -1مفاد بخشنامه شماره  54/124243مورخ  54/3/3بانک مرکزی جمهوری اسرالمی ایرران در
خصوص آئین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری مطالیه و مورد قبول طرفین قرار گرفت و در ایرن
خصوص مالک انجام محاسبات تشخیص و اعالم بانک خواهد بود.
تبصره  :8مشتری و متیهدین با قبول کلیه مندرجات این قرارداد متیهد و ملزم گردید /گردیدند تا چنانچره از
تسهیالت پرداختی و منابع مالی این بانک به نحو غیرمجراز اسرتفاده نمایرد /نماینرد عرالوه برر اسرترداد وجروه و
تسهیالت دریافتی اعم از اصل و سود و پرداخت هزینه های متیلقه ،نسبت به پرداخرت خسرارت طبرق ضروابط و
مقررات بانک اقدام نمایند .مبنای محاسبه خسارت تاریخ عقد قرارداد می باشد.
ماده  -24مشتری و راهن با قبول کلیه مندرجات این قرارداد متیهد و ملزم گردید /گردیدند کره در صرورت
عدم تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد تا سررسید مقرر و تأخیر در تأدیه بدهی و یا فسخ قرارداد توسط بانک
بیلت تخلف تسهیالت گیرنده از اجرای هر یک از شروط و مفاد این قرارداد نسبت به پرداخرت تمرامی تسرهیالت
دریافتی اعم از اصل و سود و خسارات متیلقه و کلیه هزینه های مربوط به وصول مطالبات ناشری از ایرن قررارداد
اعم از هزینه برون سپاری وصول مطالبات ،هزینه های ثبتی و اجرایی و دادرسری و حرق الوکالره و حرق الزحمره
کارشناسی و کارشناسی مجدد در صورت اعتراض بانک به کارشناسی و هرنوع هزینه دیگری که درجهت وصول
مطالبات بانک الزم باشد اقدام نماید /نمایند .صرف اعالم تشخیص بانک در خصروص میرزان مطالبرات و هزینره
های مذکور کافی و غیرقابل اعتراض می باشد.
ماده -25اگر بانک تحت هرعنوان اشتباهاً یامن غیرحق وجوه یاارقامی به حساب مشتری  /ضرامن  /متیهرد
منظور و یا درمحاسبه هرنوع اشتباهی نماید درهرموقیی مجاز ومختار است راساً و بدون انجام هیچگونه تشریفات
اداری و قضایی ودریافت اجازه کتبی از مشتری /ضامن /متیهد دررفع اشتباه وبرگشت از حسابهای مشتری/ضامن
 /متیهد اقدام نماید وتشخیص بانک نسبت به وقوع اشتباه یاپرداخت بدون حق ولرزوم برگشرت از حسراب میتبرر
خواهد بود  .چنانچه وجوه فوق الذکر مورد استفاده مشتری  /ضامن /متیهد قرارگیرد  ،ازتاریخ دریافت وجه توسرط
مشتری /ضامن  /متیهد به همان نسبت  .تا تأدیه دین  ،خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ باالترین نرخ سود بخشهای
درصد درسال برذمه مشتری /متیهد  /ضامن  ،خواهد بود که
اقتصادی به اضافه  6درصددرسال به میزان
میبایست به بانک به پردازد .

ماده  -26مشخصات ملک مورد وثیقه و ماشین آالت بشرح ذیل می باشد :
.................................................... .............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
. .............................................................................................................

