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محللل القللا
تمبر مالياتي

بسمه تعالی

شماره :
تاريخ :

«قرارداد قرض الحسنه»

ماده  -1طرفين قرارداد:
اين قرارداد بر اساس قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب  1661/6/8مجلس شوراي اسالمی و آييننامهها ،دستورالعملها و بخشنامههاي ابالغی از سوي بانک
مرکزي جمهوري اسالمی ايران ،بين امضاکنندگان زير منعقد میگردد:
الف -بانک/مؤسسه اعتباري  ....................................شعبه  ..................................کد  ............................به نشانی  ..................................................................با نمايندگی آقاي/خانم
 ......................................به عنوان قرض دهنده که از اين پس در اين قرارداد بانک/مؤسسه اعتباري ناميده میشود و
ب( -در صورتيکه تسهيالت گيرنده شخص حقيقي باشد)
آقاي/خانم  ................................فرزند  .............................................................تاريخ تولد  ..................................شماره شناسنامه  ...............................محل صدور ......................
شماره سريال شناسنامه  ...........................کد ملی /شماره اختصاصی اتباع خارجی/شماره گذرنامه اتباع خارجی  ............................................کد اقتصادي ...............................
کدپستی  ...........................................به نشانی  ........................................................................................................شماره تماس ثابت  ......................................شماره تلفن همراه
 .......................................پست الکترونيک ..........................................................................................
(در صورتيکه تسهيالت گيرنده شخص حقوقي باشد)
شرکت  .................................................ثبت شده به شماره  .......................اداره ثبت شرکتهاي  ............................کد اقتصادي  .................................شناسه ملی/شماره
اختصاصی اتباع خارجی  .....................................با امضاي آقاي/خانم  ....................................................فرزند  .........................شماره شناسنامه .................................تاريخ تولد
 ..............................کد ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی/شماره گذرنامه اتباع خارجی  ......................به عنوان  ...................................شرکت
و آقاي/خانم  .............................فرزند  ................................شماره شناسنامه  ...............................تاريخ تولد  ..............................کد ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی/شماره
گذرنامه اتباع خارجی  ..........................................به عنوان  .....................................شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره  ........................................روزنامه رسمی شماره
 ................................مورخ  ...................................کدپستی  ..................................به نشانی  ..................................................................................شماره تماس ثابت
 ............................شماره تلفن همراه  .........................................پست الکترونيک  ............................................................................................که از اين پس در اين قرارداد قرض
گيرنده ناميده میشود.
ج ـ ضامن /ضامنين:
(در صورتيکه ضامن/ضامنين شخص حقيقي باشد)
-1آقاي/خانم  ..............................................فرزند  ...............................تاريخ تولد  ............................شماره شناسنامه  ...................محل صدور  ....................................شماره
نشانی
به
...............................
کدپستی
......................................
ملی
کد
..........................................
شناسنامه
سريال
 ..........................................................................................................شماره تماس ثابت  ........................................شماره تلفن همراه  .....................................پست الکترونيک
................................................................................................................
 -1آقاي/خانم  ..............................................فرزند  ...............................تاريخ تولد  ............................شماره شناسنامه  ...................محل صدور  ....................................شماره
نشانی
به
...............................
کدپستی
......................................
ملی
کد
..........................................
شناسنامه
سريال
 ..........................................................................................................شماره تماس ثابت  ........................................شماره تلفن همراه  .....................................پست الکترونيک
................................................................................................................
-6آقاي/خانم  ..............................................فرزند  ...............................تاريخ تولد  ............................شماره شناسنامه  ...................محل صدور  ....................................شماره
نشانی
به
...............................
کدپستی
......................................
ملی
کد
..........................................
شناسنامه
سريال
 ..........................................................................................................شماره تماس ثابت  ........................................شماره تلفن همراه  .....................................پست الکترونيک
................................................................................................................
 -4آقاي/خانم  ..............................................فرزند  ...............................تاريخ تولد  ............................شماره شناسنامه  ...................محل صدور  ....................................شماره
نشانی
به
...............................
کدپستی
......................................
ملی
کد
..........................................
شناسنامه
سريال
 ..........................................................................................................شماره تماس ثابت  ........................................شماره تلفن همراه  .....................................پست الکترونيک
................................................................................................................
(در صورتي که ضامن/ضامنين شخص حقوقي باشد)
-1شرکت  .................................................ثبت شده به شماره  ................................اداره ثبت شرکتهاي  ................................................................کد اقتصادي
 ..........................................شناسه ملی  .........................................با امضاي آقاي/خانم .....................فرزند  .......................................شماره شناسنامه  ..........................تاريخ تولد
 .............................کد ملی  .....................................به عنوان  ..................................شرکت و آقاي/خانم  ..............................................فرزند  ....................شماره شناسنامه
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 ...........................تاريخ تولد  ...........................کد ملی  .............................................................به عنوان  ......................................................................................شرکت و با مهر
شرکت طبق آگهی شماره  ............................................روزنامه رسمی شماره  .........................................مورخ  ...............................کدپستی  .....................................................به
نشانی  ...............................................................................................................................شماره تماس ثابت  ..........................................شماره تلفن همراه ......................................
پست الکترونيک ............................................................................................................................
 -1شرکت  .................................................ثبت شده به شماره  ................................اداره ثبت شرکتهاي  ................................................................کد اقتصادي
 ..........................................شناسه ملی  .........................................با امضاي آقاي/خانم .....................فرزند  .......................................شماره شناسنامه  ..........................تاريخ تولد
 .............................کد ملی  .....................................به عنوان  ..................................شرکت و آقاي/خانم  ..............................................فرزند  ....................شماره شناسنامه
 ...........................تاريخ تولد  ...........................کد ملی  .............................................................به عنوان  ......................................................................................شرکت و با مهر
شرکت طبق آگهی شماره  ............................................روزنامه رسمی شماره  .........................................مورخ  ...............................کدپستی  .....................................................به
شماره تلفن همراه
نشانی  ....................................................................................................................................شماره تماس ثابت ..........................................
 ......................................پست الکترونيک ............................................................................................................................
-6شرکت  .................................................ثبت شده به شماره  ................................اداره ثبت شرکتهاي  ................................................................کد اقتصادي
 ..........................................شناسه ملی  .........................................با امضاي آقاي/خانم .....................فرزند  .......................................شماره شناسنامه  ..........................تاريخ تولد
 .............................کد ملی  .....................................به عنوان  ..................................شرکت و آقاي/خانم  ..............................................فرزند  ....................شماره شناسنامه
 ...........................تاريخ تولد  ...........................کد ملی  .............................................................به عنوان  ......................................................................................شرکت و با مهر
شرکت طبق آگهی شماره  ............................................روزنامه رسمی شماره  .........................................مورخ  ...............................کدپستی  .....................................................به
نشانی  ...............................................................................................................................شماره تماس ثابت  ..........................................شماره تلفن همراه ......................................
پست الکترونيک ............................................................................................................................
 -4شرکت  .................................................ثبت شده به شماره  ................................اداره ثبت شرکتهاي  ................................................................کد اقتصادي
 ..........................................شناسه ملی  .........................................با امضاي آقاي/خانم .....................فرزند  .......................................شماره شناسنامه  ..........................تاريخ تولد
 .............................کد ملی  .....................................به عنوان  ..................................شرکت و آقاي/خانم  ..............................................فرزند  ....................شماره شناسنامه
 ...........................تاريخ تولد  ...........................کد ملی  .............................................................به عنوان  ......................................................................................شرکت و با مهر
شرکت طبق آگهی شماره  ............................................روزنامه رسمی شماره  .........................................مورخ  ...............................کدپستی  .....................................................به
شماره تلفن همراه
نشانی  ....................................................................................................................................شماره تماس ثابت ..........................................
 ......................................پست الکترونيک ............................................................................................................................
تبقره -نشانی ،پست الکترونيک و تلفنهاي بانک/مؤسسه اعتباري ،قرض گيرنده و ضامن/ضامنين همان موارد مندرج در اين ماده است .چنانچه يکی از اشخاص مزبور
نشانی ،پست الکترونيک و تلفنهاي خود را تغيير دهد بايد موضوع 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 طريق شماره تلفن (پيامک) ،پست الکترونيک و نشانی که در اين ماده قيد شده است،
ارسال میشود و ابالغ شده تلقی میگردد.
ماده  -2موضوع قرارداد عبارت است از:
.............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ ..............................................................................
ماده  -3مدت قرض الحسنه موضوع اين قرارداد از تاريخ انعقاد  ........ ،ماه می باشد .
ماده  -4کل قرض الحسنه اعطايی موضوع قرارداد  ،مبلغ ( به عدد )  ( ..................................به حروف )  .......................................و کارمزد متعلقه معادل ................................
درصد نسبت به مانده قرض الحسنه اعطايی موضوع اين قرارداد در سال می باشد که قرض گيرنده قبول و تعهد نمود بدهی خود بابت اصل تسهيالت و کارمزد متعلقه را در .......
قسط در قبال قبض رسيد  ،طبق ضوابط ابالغی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران به بانک /موسسه اعتباري بپردازد  .سررسيد اولين قسط  ،روز  ......................و سررسيد
اقساط بعدي به فاصله  .......................ماه از سررسيد قسط قبل خواهد بود  .قرض گيرنده همچنين متعهد گرديد در سررسيد آخرين قسط  ،آن چه از بدهی  ،هزينه ها و مطالبات
مندرج در اين قرارداد بر ذمه وي باقی مانده باشد  ،يک جا به بانک /مؤسسه اعتباري پرداخت و تسويه نمايد  .قرض گيرنده ضمن اقرار به دريافت قرض الحسنه  ،متعهد گرديد
تمامی مبلغ دريافتی را براي موضوع ماده ( )1اين قرارداد مصرف نمايد .
ماده  -5دفاتر و صورتحسابهاي بانک/مؤسسه اعتباري در هر مورد معتبر است .تشخيص تخلف از هر يک از شرايط و تعهدات اين قرارداد با بانک  /مؤسسه اعتباري بوده و
مورد قبول قرض گيرنده می باشد  .دفاتر و صورتحسابهاي بانک /مؤسسه اعتباري از نظر اعالم به مراجع قضايی و يا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دواير اجراي ثبت جهت
صدور اجرائيه يا محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايی در هر مورد مالک عمل میباشد.
تبقره  -1مفاد اين ماده نافی حق اعتراض قرض گيرنده در مراجع ذيصالح نمی باشد .
تبقره  - 2طرفين توافق نمودند ،هرگونه اشتباه در محاسبات بانک/مؤسسه اعتباري قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصالحی ،نسبت به تنظيم و اصالح اسناد و
اوراق مربوطه اقدام نمايند.
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تبقره  - 3مفاد بخشنامه شماره  44/184841مورخ  44/1/1بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران در خصوص آئين نامه وصول مطالبات غيرجاري موسسات اعتباري و
همچنين دستور العمل صدور ضمانت نامه ابالغی توسط بانک مرکزي ،مطالعه و مورد قبول طرفين قرار گرفت و در اين خصوص مالک انجام محاسبات تشخيص و اعالم بانک
خواهد بود.
ماده  -6قرض گيرنده اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک/مؤسسه اعتباري در خصوص تسهيالت قرض الحسنه مطلع گرديده و حائز شرايط دريافت تسهيالت میباشد .در
صورتی که به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري ،قرض گيرنده از مفاد اين قرارداد تخطی نموده و يا تسهيالت را خارج از موضوع قرارداد مصرف نموده باشد  .بانک/مؤسسه
اعتباري میتواند مانده مطالبات را به دين حال تبديل نمايد .چنانچه قرض گيرنده اقساط مذکور در ماده ( )4را در سررسيد مقرر پرداخت ننمايد ،باقیمانده اقساط حسب ضوابط
ابالغی از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران ،تبديل به دين حال شده و بانک/مؤسسه اعتباري حق مطالبه تمامی طلب خود را از قرض گيرنده به صورت يکجا خواهد
داشت.
ماده  -7قرض گيرنده متعهد گرديد در صورت تخطی از مفاد اين قرارداد و يا استفاده از تسهيالت موضوع اين قرارداد به نحو غيرمجاز ،حسب مورد از تاريخ انعقاد قرارداد
تا تاريخ تسويه بدهی ،عالوه بر وجوه تأديه نشده خود ،مبلغی به عنوان وجه التزام تأخير تأديه دين معادل  ......درصد طبق دستورالعمل محاسباتی زير براي هر سال به
بانک/مؤسسه اعتباري پرداخت نمايد :
تعداد روز × نرخ وجه التزام تأخيرتأديه دين × مانده اصل بدهی
تعداد روزهاي واقعی سال × 111

تبقره  -مانده اصل بدهی مندرج در دستورالعمل محاسباتی اين ماده عبارت است از مانده اصل قرض الحسنه اعطايی بانک/مؤسسه اعتباري به عالوه کارمزد متعلقه معوقی
که از سوي قرض گيرنده به بانک /مؤسسه اعتباري پرداخت نگرديده است .
ماده  -8قرض گيرنده و ضامن/ضامنين به طور غيرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباري اجازه و اختيار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشی از اين قرارداد را اعم از مستقيم يا
غيرمستقيم پس از سررسيد يا حال شدن ديون و در صورت عدم پرداخت ،از موجودي هر يک از حسابها (ريالی و ارزي) ،اموال و اسناد آنان نزد بانک/مؤسسه اعتباري  ،رأساً و
بدون نياز به حکم قضائی يا اجرايی برداشت نموده و به حساب بدهی قرض گيرنده منظور نمايد .در صورتیکه وجوه به صورت ارزي باشد بانک/مؤسسه اعتباري آن را به نرخ
اعالمی از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران محاسبه و برداشت مینمايد .اقدام بانک/مؤسسه اعتباري در اين خصوص براي قرض گيرنده و ضامن/ضامنين غيرقابل
اعتراض و الزماالتباع میباشد.
تبقره 1ل هرگونه وجوهی که پس از سررسيد يا به تعويق افتادن مطالبات اين قرارداد به بانک/مؤسسه اعتباري پرداخت و يا از حسابها و اموال و اسناد برداشت میشود ،ابتدا
بابت هزينههاي قانونی منظور شده و مابقی بين سه جزء مانده اصل قرض الحسنه اعطايی  ،کارمزد و وجه التزام تأخير تأديه دين تسهيم میشود.
تبقره 2ل بانک /مؤسسه اعتباري اقدامات موضوع اين ماده را پس از اجرايی نمودن ،از طريق نشانی مندرج در ماده ( )1اين قرارداد و اصالحيههاي اعالمی احتمالی ،حسب
مورد به قرض گيرنده و ضامن/ضامنين اطالع میدهد.
ماده  -9ضامن/ضامنين با علم و اطالع و وقوف کامل راجع به مندرجات اين قرارداد و کميت و کيفيت تعهدات قرض گيرنده  ،منفرداً ،مشترکاً و متضامناً ،انجام کليه تعهدات و
پرداخت بدهیهايی که در ارتباط با انجام موضوع اين قرارداد به عهده قرض گيرنده است را تعهد نمودند و بانک/مؤسسه اعتباري به استناد اين قرارداد حق دارد عالوه بر مراجعه
به قرض گيرنده  ،به هريک از ضامنين ،منفرداً و يا مشترکاً مراجعه و ايفاي تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نمايد.
ماده  -11قرض گيرنده ،ضامن و متعهد ضمن عقد الزم مندرج درماده  1اين قرارداد به بانک حق و اختيار داد تا بانک ظرف مدت و اعتبار اين قرارداد  ،کليه هزينه هاي
مربوطه را تحت هرعنوان که باشد حسب تشخيص خود ازمحل هرگونه وجوه ودارائی و حساب نامبردگان برداشت نمايد ويا درصورت پرداخت توسط بانک به حساب بدهی
قرض گيرنده منظور نمايد ضمناً پرداخت کليه هزينه هاي مترتبه  ،اعم از هزينه برون سپاري وصول مطالبات ،هزينه هاي دادرسی  ،حق الوکاله وکيل ،هزينه هاي نمايندگان
قضايی ،هزينه هاي اجرائی و ثبتی و واخواست و کارشناسی اموال و هرنوع هزينه ديگري که درجهت وصول مطالبات بانک الزم باشد  ،بر عهده قرض گيرنده  ،ضامن و متعهد
می باشد و از نامبردگان مطالبه خواهد شد دراين صورت و همچنين پس از سررسيد و معوق شدن مطالبات بانک وفق مفاداين قرارداد  ،هرگونه دريافتی از قرض گيرنده  ،ضامن
و متعهد و يا برداشت ازحسابها واسناد آنان ابتدا بابت هزينه هاي فوق محسوب و منظور ميگردد و نامبردگان هرگونه ادعا و اعتراضی را دراين خصوص از خودسلب و اسقاط
نمود.
ماده  -11قرض گيرنده تعهد نمود که حسب مورد و در صورت تقاضاي بانک/مؤسسه اعتباري ،مطالبات موضوع اين قرارداد را پس از امضاي قرارداد حاضر و در مدت آن،
همه ساله به مبلغی که مورد موافقت بانک/مؤسسه اعتباري باشد در برابر آتشسوزي ،انفجار ،زلزله ،سيل ،صاعقه و ساير خطرات مرتبطی که بانک/مؤسسه اعتباري تعيين
میکند ،نزد يکی از شرکتهاي بيمه مجاز ،به هزينه خود و به نفع بانک/مؤسسه اعتباري بيمه نمايد و بيمهنامه را بالدرنگ به بانک/مؤسسه اعتباري تسليم کند .همچنين پانزده
روز قبل از انقضاي مدت بيمه ،مدارک تجديد بيمه را به بانک/مؤسسه اعتباري ارايه دهد .در صورتیکه قرض گيرنده تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد ،بانک/مؤسسه
اعتباري میتواند مطالبات موضوع اين قرارداد را وکالتاً از طرف قرض گيرنده به هزينه خود بيمه نموده و مبلغ هزينه شده را از قرض گيرنده مطالبه يا به حساب وي منظور نمايد.
بديهی است وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئوليتهاي قرض گيرنده نخواهد بود .ضمناً متقاضی مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بيمه شده ،سريعاً به بيمهگر و
بانک/مؤسسه اعتباري اطالع دهد.
ماده -12در صورتی که به تشخيص بانک /مؤسسه اعتباري  ،قرض گيرنده و يا ضامن/ضامنين از مفاد اين قرارداد تخلف نمايند  ،بانک /مؤسسه اعتباري می تواند نسبت به
صدور اجرائيه جهت وصول وطالبات خود به طرفيت هر يک از اشخاص ياد شده اقدام نمايد .
ماده  -13قرض گيرنده و ضامنين قبول نمودند در صورتیکه بانک/مؤسسه اعتباري ،به منظور رونق بازار ثانويه مطالبات رهنی  ،مطالبات اين قرارداد را به اشخاص ديگر
منتقل کند  ،تضمينات و وثايق اين قرارداد به تعهدات الحق نيز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال يافته در رهن و وثيقه ،باقی باشد.
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ماده  -14کليه هزينههاي مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حقالثبت و حقالتحرير ،بدون حق رجوع به بانک/مؤسسه اعتباري ،کالً به عهده قرض گيرنده است.
ماده  -15قرض گيرنده و ضامن/ضامنين قبول نمودند بانک/مؤسسه اعتباري میتواند هرگونه داده و اطالعات ايشان را در اختيار شرکت سنجش اعتبار مورد تأييد بانک
مرکزي جمهوري اسالمی ايران قرار دهد.
ماده -16ضامن /متعهد تعهد نمود در هر حال ولو در صورت ورشکستگی قرض گيرنده  ،به صرف اعالم و تشخيص بانک ،کليه مطالبات بانک اعم از اصل و سود و خسارات
اعم از خسارات قبل و بعد از تاريخ توقف را را بپردازد و ورشکستگی قرض گيرنده ،مانع از رجوع بانک به ضامن/متعهد براي وصول مطالبات نخواهد بود.
ماده  -17اين قرارداد بر اساس توافق طرفين و بر طبق ماده (« )11قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره)» و اصالحات و الحاقات قانونی آن و ماده (« )1قانون تسهيل
اعطاي تسهيالت بانکی و کاهش هزينههاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالی و کارآيی بانکها» در حکم سند رسمی و الزماالجرا بوده و تابع
مفاد «آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمی الزماالجرا» میباشد و تمامی امضاکنندگان قبول نمودند که کليه مندرجات قرارداد را پذيرفته و نسبت به آن هيچگونه اختالفی ندارند و
قرض گيرنده  ،ضامن/ضامنين حق هرگونه ايراد و اعتراضی را نسبت به مفاد قرارداد و نيز نسبت به اقدامات اجرايی بانک/مؤسسه اعتباري براي وصول مطالبات خود و ايفاي
تعهدات متقاضی در هر مرحله از عمليات اجرايی ،از خود سلب و اسقاط نمودند.
اين قرارداد در  11ماده و  6تبصره و در  ..................نسخه تنظيم و به رؤيت کامل بانک/مؤسسه اعتباري ،قرض گيرنده ،ضامن/ضامنين رسيد و ايشان ضمن اقرار به اطالع و
آگاهی کامل از مفاد اين قرارداد و پذيرش تبعات حقوقی و قانونی ناشی از آن ،به امضاي تمامی صفحات آن مبادرت نمودند و يک نسخه از اين قرارداد به هريک از آنها تسليم
گرديد.
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