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شماره :

محل الصاق

بسمه تعالی

تاري :

تمبر مالياتي

«مرابحه»
ماده  -1طرفين قرارداد:
اين قرارداد بر اساس قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب  1661/6/8مجلس شوراي اسالمی و اصالحات بعدي آن و نيز آييننامهها ،دستورالعملها و بخشنامههاي ابالغی
از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران ،بين امضاکنندگان زير منعقد میگردد:
الففففف ف  -بانفففففففک/مؤسسفففففففه اعتبفففففففاري  .....................................................شفففففففعبه  ......................................کفففففففد  .....................................بفففففففه نشفففففففانی
 .......................................................................................................................................................................................................................................بفففففا نماينفففففدگی آقفففففاي/خفففففان
 .......................................................که از اين پس در اين قرارداد بانک/مؤسسه اعتباري ناميده میشود و
ب( -در صورتي که تسهيالت گيرنده شخص حقيقي باشد) آقفاي/خفان  ...........................................فرزنفد  ....................................تفاري تولفد  .............................شفماره
شناسنامه  ...........................محل صدور  .............................شماره سفريا شناسفنامه  ...........................کفد ملفی /شفماره اختصاصفی اتبفا خفارجی/شفماره گررنامفه اتبفا خفارجی
 .......................................................کفففففففففد اقتصففففففففففادي  ............................................کدپسفففففففففتی  ................................................................بففففففففففه نشففففففففففانی
 .....................................................................................شففماره تمففاس ثابفف  ...........................................شففماره تل ففن همففراه  .....................................................پسفف الکترونيففک
.........................................................................
(در صورتيکه تسهيالت گيرنده شخص حقوقي باشد) شرک  ......................................................ثب شده بفه شفماره  ..........................................اداره ثبف شفرک هفاي
 ....................................کد اقتصادي  ....................................شناسه ملی/شماره اختصاصی اتبا خارجی  ....................................................با امضاي آقاي/خان  ..............................فرزنفد
 ..............................شماره شناسنامه  .....................تاري تولد  ............................کد ملی/شماره اختصاصی اتبا خفارجی/شفماره گررنامفه اتبفا خفارجی  ..............................بفه عنفوان
 .........................................شرک و آقاي/خان  ................................فرزنفد  ...................................شفماره شناسفنامه  ........................تفاري تولفد  ........................................................کفد
ملی/شماره اختصاصی اتبا خارجی/شماره گررنامه اتبا خارجی  ..............................................................به عنوان  ...........................................شفرک و بفا مهفر شفرک طبف آگهفی
شففففماره  ............................................................روزنامففففه رسففففمی شففففماره  ..................................مففففور  .................................کدپسففففتی  ..................................بففففه نشففففانی
 .......................................................................................شماره تماس ثاب  ......................................................شماره تل ن همفراه  ...........................................................پسف الکترونيفک
 ............................................................................................................................که از اين پس در اين قرارداد متقاضی ناميده میشود.
تبصففره :صاحبان امضاء مجاز شرک (نامبردگان فوق) صرف نظر از سم و مشارک خود در شرک تسهيالت گيرنده ،کليه ديون و تعهدات ناشی از اين قرارداد را من رداً و متضامناً
با شرک تقبل و تعهد نمودند.
(در صورت اخر ضمان حسب صالحديد بانک/مؤسسه اعتباري) ج ف ضامن /ضامنين:
(در صورتيکه ضامن/ضامنين شخص حقيقي باشد)
-1آقاي/خان  ..........................فرزند  ...........................تاري تولد  .......................شماره شناسنامه  .....................محل صدور  .........................شماره سفريا شناسفنامه ..........................
کفففد ملفففی  ......................................کدپسفففتی  .......................................بفففه نشفففانی  .......................................................................................................شفففماره تمفففاس ثابففف
 ......................................شماره تل ن همراه  ..................................پس الکترونيک ..........................................................................................
-1آقاي/خان  ..........................فرزند  ...........................تاري تولد  .......................شماره شناسنامه  .....................محل صدور  .........................شماره سفريا شناسفنامه ..........................
کفففد ملفففی  ......................................کدپسفففتی  .......................................بفففه نشفففانی  .......................................................................................................شفففماره تمفففاس ثابففف
 ......................................شماره تل ن همراه  ..................................پس الکترونيک ..........................................................................................
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-6آقاي/خان  ..........................فرزند  ...........................تاري تولد  .......................شماره شناسنامه  .....................محل صدور  .........................شماره سفريا شناسفنامه ..........................
کفففد ملفففی  ......................................کدپسفففتی  .......................................بفففه نشفففانی  .......................................................................................................شفففماره تمفففاس ثابففف
 ......................................شماره تل ن همراه  ..................................پس الکترونيک ..........................................................................................
-4آقاي/خان  ..........................فرزند  ...........................تاري تولد  .......................شماره شناسنامه  .....................محل صدور  .........................شماره سفريا شناسفنامه ..........................
کفففد ملفففی  ......................................کدپسفففتی  .......................................بفففه نشفففانی  .......................................................................................................شفففماره تمفففاس ثابففف
 ......................................شماره تل ن همراه  ..................................پس الکترونيک ..........................................................................................
(در صورتي که ضامن/ضامنين شخص حقوقي باشد)
-1شرک  .........................................ثب شده به شماره  ....................................اداره ثب شرک هفاي  .......................................کفد اقتصفادي  .........................................شناسفه ملفی
 ....................................بفففا امضفففاي آقفففاي/خفففان  ................................فرزنفففد  ..........................شفففماره شناسفففنامه  ........................تفففاري تولفففد  ...........................کفففد ملفففی
 ...........................................به عنوان  ....................................شرک و آقاي/خان  ................................................فرزند  .................................شماره شناسنامه  .......................تفاري تولفد
 ..........................کد ملی  ........................................................به عنوان  ...............................شرک و با مهر شفرک طبف آگهفی شفماره  ................................روزنامفه رسفمی شفماره
 ..........................مور  ........................کدپستی  .........................به نشانی  .....................................................................................................شماره تمفاس ثابف  ............................شفماره
تل ن همراه  ............................پس الکترونيک ........................................................................................
 -1شرک  .........................................ثب شده به شماره  ....................................اداره ثب شرک هاي  .......................................کفد اقتصفادي  .........................................شناسفه ملفی
 ....................................بفففا امضفففاي آقفففاي/خفففان  ................................فرزنفففد  ..........................شفففماره شناسفففنامه  ........................تفففاري تولفففد  ...........................کفففد ملفففی
 ...........................................به عنوان  ....................................شرک و آقاي/خان  ................................................فرزند  .................................شماره شناسنامه  .......................تفاري تولفد
 ..........................کد ملی  ........................................................به عنوان  ...............................شرک و با مهر شفرک طبف آگهفی شفماره  ................................روزنامفه رسفمی شفماره
 ..........................مور  ........................کدپستی  .........................به نشانی  .....................................................................................................شماره تمفاس ثابف  ............................شفماره
تل ن همراه  ............................پس الکترونيک ........................................................................................
-6شرک  .........................................ثب شده به شماره  ....................................اداره ثب شرک هفاي  .......................................کفد اقتصفادي  .........................................شناسفه ملفی
 ....................................بفففا امضفففاي آقفففاي/خفففان  ................................فرزنفففد  ..........................شفففماره شناسفففنامه  ........................تفففاري تولفففد  ...........................کفففد ملفففی
 ...........................................به عنوان  ....................................شرک و آقاي/خان  ................................................فرزند  .................................شماره شناسنامه  .......................تفاري تولفد
 ..........................کد ملی  ........................................................به عنوان  ...............................شرک و با مهر شفرک طبف آگهفی شفماره  ................................روزنامفه رسفمی شفماره
 ..........................مور  ........................کدپستی  .........................به نشانی  .....................................................................................................شماره تمفاس ثابف  ............................شفماره
تل ن همراه  ............................پس الکترونيک ........................................................................................
 -4شرک  .........................................ثب شده به شماره  ....................................اداره ثب شرک هاي  .......................................کفد اقتصفادي  .........................................شناسفه ملفی
 ....................................بفففا امضفففاي آقفففاي/خفففان  ................................فرزنفففد  ..........................شفففماره شناسفففنامه  ........................تفففاري تولفففد  ...........................کفففد ملفففی
 ...........................................به عنوان  ....................................شرک و آقاي/خان  ................................................فرزند  .................................شماره شناسنامه  .......................تفاري تولفد
 ..........................کد ملی  ........................................................به عنوان  ...............................شرک و با مهر شفرک طبف آگهفی شفماره  ................................روزنامفه رسفمی شفماره
 ..........................مور  ........................کدپستی  .........................به نشانی  .....................................................................................................شماره تمفاس ثابف  ............................شفماره
تل ن همراه  ............................پس الکترونيک ........................................................................................
تبصره -نشانی ،پس الکترونيک و تل نهاي بانک/مؤسسه اعتباري ،متقاضی و ضامن/ضامنين همان موارد مندرج در اين ماده اس  .چنانچه يکی از اشخاص مزبور نشانی ،پسف
الکترونيک و تل نهاي خود را تغيير دهد بايد موضو را به صورت کتبی به طرفهاي ديگر ابالغ کند .تا وقتی که تغيير موارد فوق ،کتباً به طرف ديگر ابالغ نشده باشد ،کليه مکاتبات
و مراسالت و ابالغيهها و اخطاريههاي اجرايی و غيره ،حسب مورد از طري شماره تل ن (پيامک) ،پس الکترونيک و نشانی که در اين ماده قيد شده اس  ،ارسا مفیشفود و ابفالغ
شده تلقی میگردد.
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ماده  -2موضو قرارداد عبارت اس از فروش اموا  /ارايه خدمات به متقاضی با مشخصات زير:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................
متقاضی از کمي  ،کي ي و اوصاف مورد معامله مطلع بوده و حسفب درخواسف و تعهدنامفه مفور  ........./......./.......کفه بفه امضفاي وي رسفيده ،متعهفد بفه خريفد/دريافف آن از
بانک/مؤسسه اعتباري شده اس .
مااااااده  -3کفففففل بهفففففاي ففففففروش مفففففورد معاملفففففه بفففففه متقاضفففففی (بفففففه عفففففدد) ( .....................................................................................بفففففه حفففففروف)
 ................................................................................................................مشففتمل بففر قيمفف تمففا شففده خريففد مففورد معاملففه توسففن بانففک/مؤسسففه اعتبففاري معففاد (بففه عففدد)
( ........................................................................................................به حفروف)  ....................................................................................................................................و سفود بانفک/مؤسسفه
اعتباري معاد  ...........درصفد بفه مبلف (بفه عفدد) ( ....................................................................بفه حفروف)  ............................................................................................................تعيفين
گرديففففد کففففه بانففففک/مؤسسففففه اعتبففففاري حسففففب مففففورد ،مبلفففف (بففففه عففففدد) ( ........................................................................................................بففففه حففففروف)
 ...........................................................................................................را به عنوان پيشدرياف اخر نمود و متقاضفی ضفمن قبفو مفوارد ففوق متعهفد شفد مفابقی بفه مبلف (بفه عفدد)
( ...................................................................................................به حروف)  ..............................................................................................................را بفه صفورت نقفدي
نسيه اقساطی مساوي

نسيه اقساطی غيرمساوي

نسفيه دفعفی

در سررسيد/هاي معينی به شرح ذيل به بانک/مؤسسه اعتباري پرداخ نمايد.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
تبصره  -1خريدار متعهد و ملتز گرديد بازپرداخ کليه اقساط مربوطه را به ارز موضو قرارداد انجا دهد.
تبصره  -2متقاضی متعهد شد در سررسيد آخرين قسن آنچه از بدهی ,هزينهها و مطالبات مندرج در اين قرارداد بر ذمه وي باقی مانده باشد ،يکجفا بفه بانفک/مؤسسفه اعتبفاري
پرداخ و تسويه نمايد.
تبصره  - 3م اد بخشنامه شماره  44/184841مور  44/1/1بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران در خصوص آئين نامه وصو مطالبات غيرجاري موسسات اعتباري و
همچنين دستور العمل صدور ضمان نامه ابالغی توسن بانک مرکزي ،مطالعه و مورد قبو طرفين قرار گرف و در اين خصوص مالک انجا محاسبات تشخيص و اعال بانک
خواهد بود.
تبصره  -4در صورتی که متقاضی قبل از سررسيد اقساط مبادرت به تسويه تما يا قسمتی از بدهی خود نمايد ،بانک/مؤسسه اعتباري حفداقل  49درصفد سفود مسفتتر در اقسفاط
زودپرداخ را متناسب با مدت باقيمانده تا سررسيد قسن يا اقساط پرداخ شده به عنوان پاداش به متقاضی مسترد مینمايد.
ماده  -4مدت اين قرارداد از تاري امضاي آن لغاي  ........................میباشد.
ماده  -5بانک/مؤسسه اعتباري موافق نمود

موافق ننمود

که ح انتخاب ،خريد و تحويل اموا /خدمات موضو اين قرارداد را به متقاضی واگرار نمايد.

تبصره -در صورت موافق بانک/مؤسسه اعتباري با واگراري ح انتخاب ،خريد و تحويل اموا /خدمات موضو اين قرارداد ،مسئولي اخر کليه مجوزهاي الز در اين خصوص بر
عهده متقاضی میباشد.
ماده  -6متقاضی کليه خيارات خصوصاً «خيار عيب و غبن» را از خود سلب و ساقن نمود.
ماده  -7دفاتر و صورتحسابهاي بانک/مؤسسه اعتباري در هر مورد معتبر اس  .دفاتر و صورتحسابهاي بانک/مؤسسه اعتباري از نظر اعال به مراجع قضايی و يا دففاتر اسفناد
رسمی و ادارات و دواير اجراي ثب جه محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايی در هر مورد مالک عمل میباشد.
تبصره  -طرفين تواف نمودند ،هرگونه اشتباه بانک/مؤسسه اعتباري در محاسبات قابل برگش بوده و ضمن قبو محاسبات اصالحی ،نسب بفه تنظفي و اصفالح اسفناد و اوراق
مربوطه اقدا نمايند.
ماده  -8پرداخ تمامی هزينههاي مربوط و انجا کليه تشري ات انتقا اموا /خدمات موضو اين قرارداد بر عهده متقاضی بوده و متقاضی ح مطالبفه وجهفی بابف هزينفههفاي
مربوط از جمله ح الوکاله را از خود سلب و ساقن نمود.
ماده  -9متقاضی اظهار نمود از مقررات و ضوابن بانک/مؤسسه اعتباري در خصوص تسهيالت مرابحه مطلع گرديده و حائز شراين درياف تسهيالت میباشفد .در صفورتی کفه بفه
تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري ،متقاضی از م اد اين قرارداد تخطی نموده و يا از تسهيالت به نحو غيرمجاز است اده نموده باشد ،بانک/مؤسسه اعتباري میتواند مانده مطالبات را بفه
دين حا تبديل نمايد .چنانچه متقاضی اقساط مرکور در ماده ( )6را در سررسيد مقرر پرداخ ننمايد ،باقیمانده اقساط حسب ضوابن ابالغی از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمی
ايران ،تبديل به دين حا شده و بانک/مؤسسه اعتباري ح مطالبه تمامی طلب خود را از متقاضی به صورت يکجا خواهد داش .
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ماده  -11متقاضی متعهد گرديد در صورت تخطی از م اد اين قرارداد و يا است اده از تسهيالت موضو اين قرارداد به نحو غيرمجاز ،حسب مورد از تاري سررسيد اقساط يفا تبفديل
ديون به دين حا  ،تا تاري تسويه بدهی ،عالوه بر وجوه تأديه نشده خود ،مبلغی به عنوان وجه التزا تأخير تأديه دين که طب دستورالعمل محاسباتی:

تعداد روز × نر وجه التزا تأخير تأديه دين × مانده مطالبات
تعداد روزهاي واقعی سا * 199
محاسبه می گردد ،به بانک/مؤسسه اعتباري پرداخ نمايد .نر وجه التزا تأخير تأديه دين ،معاد  6درصد بعالوه نر سود متعلقه  ...........درصد ،مجموعاً معاد  ...........درصفد مفی
باشد.
تبصره  -1مانده مطالبات مندرج در دستورالعمل محاسباتی اين ماده حسب مورد عبارت اس از مانده اقساط سررسيد شدهاي که متقاضی نسب به پرداخ آن بفه بانفک/مؤسسفه
اعتباري اقدا ننموده اس و اقساط سررسيد نشدهاي که به دين حا تبديل شده اس .
تبصره  - 2مبناي محاسبه وجه التزا تأخير تأديه دين در خصوص مواردي که تخل متقاضی ناشی از ارايه اطالعات نادرس مؤثر در انعقاد و اجفراي ايفن قفرارداد و يفا مصفرف
تسهيالت در محلی خارج از موضو قرارداد باشد ،تاري انعقاد قرارداد حاضر میباشد.
ماده  -11متقاضی و ضامن/ضامنين به طور غيرقابل رجو به بانک/مؤسسه اعتباري اجازه و اختيار دادند که هرگونه مطالبفات خفود ناشفی از ايفن قفرارداد را اعف از مسفتقي يفا
غيرمستقي پس از سررسيد يا حا شدن ديون و در صورت عد پرداخ  ،از موجودي هر يک از حسابها (ريالی و ارزي) ،اموا و اسناد آنان نزد بانک/مؤسسه ،رأساً و بدون نيفاز بفه
حک قضائی يا اجرايی برداش نموده و به حساب بدهی متقاضی منظور نمايد .در صورتی که وجوه به صورت ارزي باشد بانک/مؤسسه اعتباري آن را به نر اعالمی از سفوي بانفک
مرکزي جمهوري اسالمی ايران محاسبه و برداش مینمايد .اقدا بانک/مؤسسه اعتباري در اين خصوص براي متقاضی و ضامن/ضامنين غيرقابل اعتراض و الز االجرا میباشد.
تبصره 1ا هرگونه وجوهی که پس از سررسيد يا به تعوي افتادن مطالبات اين قرارداد به بانک/مؤسسه اعتباري پرداخ و يا از حسابها و اموا و اسناد برداش میشود ،ابتدا باب
هزينههاي قانونی و کارمزدها منظور شده و مابقی بين سه جزء مانده اصل تسهيالت ،سود و وجه التزا تأخير تأديه دين تسهي میشود.
تبصره 2ا بانک /مؤسسه اعتباري اقدامات موضو اين ماده را پس از اجرايی نمودن ،از طري نشانی مندرج در ماده ( )1اين قرارداد و اصالحيههاي اعالمی احتمالی ،حسب مورد به
متقاضی يا ضامن/ضامنين اطال میدهد.
ماده  -12ضامن/ضامنين با عل و اطال و وقوف کامل راجع به مندرجات اين قرارداد و کمي و کي ي تعهدات متقاضی ،من رداً ،مشترکاً و متضامناً ،انجا کليه تعهدات و پرداخ
بدهیهايی که در ارتباط با انجا موضو اين قرارداد به عهده متقاضی اس را تعهد نمودند و بانک/مؤسسه اعتباري به استناد اين قرارداد ح دارد عالوه بر مراجعه به متقاضفی ،بفه
هريک از ضامنين ،من رداً و يا مشترکاً مراجعه و اي اي تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصو نمايد.
ماده  -13متقاضی ،ضامن و متعهد ضمن عقد الز مندرج درماده  1اين قرارداد به بانک ح و اختيار داد تا بانک ظرف مدت و اعتبار اين قرارداد  ،کليه هزينه هاي مربوطه را
تح هرعنوان که باشد حسب تشخيص خود ازمحل هرگونه وجوه ودارائی و حساب نامبردگان برداش نمايد ويا درصورت پرداخ توسن بانک به حساب بدهی متقاضی منظور نمايد
ضمناً پرداخ کليه هزينه هاي مترتبه  ،اع از هزينه برون سپاري وصو مطالبات ،هزينه هاي دادرسی  ،ح الوکاله وکيل ،هزينه هاي نمايندگان قضايی ،هزينه هاي اجرائی و ثبتی
و واخواس و کارشناسی اموا و هرنو هزينه ديگري که درجه وصو مطالبات بانک الز باشد  ،بر عهده متقاضی ،ضامن و متعهد می باشد و از نامبردگان مطالبه خواهد شد
دراين صورت و همچنين پس از سررسيد و معوق شدن مطالبات بانک وف م اداين قرارداد  ،هرگونه دريافتی از متقاضی ،ضامن و متعهد و يا برداش ازحسابها واسناد آنان ابتدا باب
هزينه هاي فوق محسوب و منظور ميگردد و نامبردگان هرگونه ادعا و اعتراضی را دراين خصوص از خودسلب و اسقاط نمود .
ماده  -14متقاضی تعهد نمود که حسب مورد و در صورت تقاضاي بانک/مؤسسه اعتباري ،اموا و خدمات موضو اين قرارداد را پس از امضاي قرارداد حاضر ،در مفدت انجفا آن،
همه ساله به مبلغی که مورد موافق بانک/مؤسسه اعتباري باشد در برابر آتشسوزي ،ان جار ،زلزله ،سيل ،صاعقه و ساير خطرات مرتبطی که بانک/مؤسسه اعتباري تعيين میکند ،نزد
يکی از شرک هاي بيمه مجاز ،به هزينه خود و به ن ع بانک/مؤسسه اعتباري بيمه نمايد و بيمهنامه را بالدرنگ به بانک/مؤسسه اعتباري تسلي کنفد .هف چنفين پفانزده روز قبفل از
انقضاي مدت بيمه ،مدارک تجديد بيمه را به بانک/مؤسسه اعتباري ارايه دهد .در صورتیکه متقاضی تعهدات خود را به شرح فوق انجا ندهد ،بانک/مؤسسه اعتباري میتواند اموا و
خدمات اين قرارداد را وکالتاً از طرف متقاضی به هزينه خود بيمه نموده و مبل هزينه شده را از متقاضی مطالبه يا به حساب وي منظور نمايد .بديهی اس وکال مرکور نافی تعهدات
و مسئولي هاي متقاضی نخواهد بود .ضمناً متقاضی مکل اس در صورت بروز خسارت به موارد بيمه شده ،سريعاً به بيمهگر و بانک/مؤسسه اعتباري اطال دهد.
ماده  -15متقاضی و ضامنين قبو نمودند در صورتیکه بانک/مؤسسه اعتباري ،حسب ضوابن و مقررات مربوط ازجمله مقررات بانک مرکزي ،مطالبات اين قرارداد را بفه اشفخاص
حقوقی ديگر منتقل کند ،تضمينات و وثاي اين قرارداد به تعهدات الح نيز منتقل شده و کماکان باب تعهدات انتقا يافته در رهن و وثيقه ،باقی باشد.
ماده  -16کليه هزينههاي مربوط به ثب قرارداد حاضر از جمله ح الثب و ح التحرير ،بدون ح رجو به بانک/مؤسسه اعتباري ،کالً به عهده متقاضی اس .
ماده  -17متقاضی و ضامن/ضامنين قبو نمودند بانک/مؤسسه اعتباري میتواند هرگونه داده و اطالعات ايشان را در اختيار شفرک سفنجش اعتبفار مفورد تأييفد بانفک مرکفزي
جمهوري اسالمی ايران قرار دهد.
ماده  -18ضامن/متعهد تعهد نمود در هر حا ولو در صورت ورشکستگی متقاضی ،به صرف اعال و تشخيص بانک ،کليه مطالبات بانک اعف از اصفل و سفود و خسفارات اعف از
خسارات قبل و بعد از تاري توق را را بپردازد و ورشکستگی متقاضی ،مانع از رجو بانک به ضامن/متعهد براي وصو مطالبات نخواهد بود.
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ماده  -14اگر بانک تح هرعنوان اشتباهاً يامن غيرح وجوه ياارقامی به حساب متقاضی  /ضامن  /متعهد منظور ويا درمحاسبه هرنو اشتباهی نمايفد درهرمفوقعی مجفاز ومختفار
اس راساً ومستقالً و بدون انجا هيچگونه تشري ات اداري و قضايی ودرياف اجازه کتبی از متقاضی  /ضامن /متعهد دررفع اشتباه وبرگش از حسابهاي متقاضی /ضفامن  /متعهفد
اقدا نمايد وتشخيص بانک نسب به وقو اشتباه ياپرداخ بدون ح ولزو برگش از حساب معتبر و غيرقابل اعتراض خواهد بود  .چنانچه وجوه فوق الرکر مورد است اده متقاضی /
ضامن /متعهد قرارگيرد  ،ازتاري درياف وجه توسن متقاضی /ضامن  /متعهد به همان نسب  .تاتأديه دين  ،خسارت تأخير تأديه به مأخر باالترين نر سود بخشفهاي اقتصفادي بفه
اضافه  6درصد درسا جمعاً به ميزان …… ..درصد درسا برذمه متقاضی  /متعهد  /ضامن  ،خواهد بود که ميبايس به بانک بپردازد .
ماده  -19اين قرارداد بر اساس تواف طرفين و بر طب ماده (« )15قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره)» و اصالحات و الحاقات قانونی آن و مفاده (« )1قفانون تسفهيل اعطفاي
تسهيالت بانکی و کاهش هزينههاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالی و کارآيی بانکها» در حک سند رسمی و الز االجرا بوده و تابع م اد «آييننامه
اجراي م اد اسناد رسمی الز االجرا» میباشد و تمامی امضاکنندگان قبو نمودند که کليفه منفدرجات قفرارداد را پريرفتفه و نسفب بفه آن هفي گونفه اختالففی ندارنفد و متقاضفی،
ضامن/ضامنين ح هرگونه ايراد و اعتراضی را نسب به م اد قرارداد و نيز نسب به اقدامات اجرايی بانک/مؤسسه اعتباري براي وصو مطالبات خود و اي اي تعهدات متقاضی در هر
مرحله از عمليات اجرايی ،از خود سلب و اسقاط نمودند.
ماده  -11م اد اين قرارداد نافی ح اعتراض مشتري در مراجع ذيصالح نمیباشد.
اين قرارداد در  11ماده و  4تبصره و در  ..................نسخه تنظي و به رؤي کامل بانک/مؤسسه اعتباري ،متقاضی ،ضامن/ضامنين رسيد و ايشان ضمن اقفرار بفه اطفال و آگفاهی
کامل از م اد اين قرارداد و پريرش تبعات حقوقی و قانونی ناشی از آن ،به امضاي تمامی ص حات آن مبادرت نمودند و يک نسخه از اين قرارداد به هريک از آنها تسلي گرديد.
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