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شماره :

بسمه تعالي

تاریخ :

محل الصاق
تمبر مالياتي
« قرارداد مشاركت مدني جهت تهيه ،تجهيز و تکميل اموال غيرمنقول و اموال منقول »

بنا به درخواست آقاي  /خانم  /شركت..........................قرارداد ذيل در مورخ  ............../........./......مستنداً به قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه ها و دستورالعمل هاي
مطالبه درحکم واحد هستند )به
اجرايی ،فیمابین بانك تجارت شعبه  ( ...................تمامی شعب بانك عنداالقتضاء و
نشانی ....................................................................................................................كه ازاين پس اختصاراً بانك نامیده میشود از يك طرف و
شخص حقيقي
-1خانم/آقاي  ......................................فرزند  .....................................شماره شناسنامه  ...............................محل صدور شناسنامه ............................تاريخ تولد .....................
كدملی ...............................ساكن  .................................كد پستی  .................................تلفن  …………………..پست الکترونیك ..........................
-2خانم/آقاي  ......................................فرزند  .............................شماره شناسنامه  ...............................محل صدور شناسنامه ............................تاريخ تولد  ......................كدملی
...............................ساكن ..............................................................................................كد پستی  .................................تلفن  …………………..پست الکترونیك .......................
كه از اين پس اختصارا“ شريك نامیده میشود/می شوند ازطرف ديگر قرارداد مشروح ذيل منعقد گرديد .
يا
شخص حقوقي
شركت ............................................ثبت شده بشماره  .......................................مورخ ......................دراداره ثبت  .........................شناسه ملی ........................................و شناسه
اقتصادي  ..............................به نشانی  ..............................................................................كد پستی .....................................تلفن  ..................پست الکترونیك ........................كه
دراين قراردادشريك نامیده میشودباامضاي آقايان/خانم ها به مشخصات ذيل :
-1خانم/آقاي .............................................فرزند................................شماره شناسنامه  .............................محل صدور شناسنامه ..............................تاريخ تولد
 ..........................................كدملی ................................ساكن  .....................................................كد پستی ........................تلفن ..........پست الکترونیك .......................
-2خانم/آقاي .............................................فرزند...................................شماره شناسنامه  .............................محل صدور شناسنامه ..............................تاريخ تولد
 ..........................................كدملی ................................ساكن  .....................................................كد پستی ........................تلفن ..........پست الکترونیك .......................
كه به موجب آگهی شماره  .................مندرج در روزنامه رسمی شماره  ................مورخ  ........................حق امضاء اسناد تعهدآور شركت را دارا می باشد/می باشند اين قرارداد را
امضاء و با مهر شركت ممهورنمود /نمودند از طرف ديگر قرارداد مشروح ذيل منعقد گرديد.
و
شخص حقيقي ضامن/ضامنين
-1خانم/آقاي  ......................................فرزند  .............................شماره شناسنامه  ...............................محل صدور شناسنامه ............................تاريخ صدور  ......................كدملی
...............................ساكن ..............................................................................................كد پستی  .................................تلفن  …………………..پست الکترونیك .......................
-2خانم/آقاي  ......................................فرزند  ...........................شماره شناسنامه  ...............................محل صدور شناسنامه ............................تاريخ تولد  ......................كدملی
...............................ساكن ..............................................................................................كد پستی  .................................تلفن  …………………..پست الکترونیك .......................
كه ازاين پس اختصارا“ متعهد  /متعهدين نامیده میشود  /میشوند و كلیه الزامات و تعهدات مندرج دراين قرارداد را منفرداً و متضامناً با شريك به عهده دارد /دارند
 -3خانم/آقاي  ......................................فرزند  .............................شماره شناسنامه  ...............................محل صدور شناسنامه ............................تاريخ صدور  ......................كدملی
...............................ساكن ..............................................................................................كد پستی  .................................تلفن  …………………..پست الکترونیك .......................
 -4خانم/آقاي  ......................................فرزند  ...........................شماره شناسنامه  ...............................محل صدور شناسنامه ............................تاريخ تولد  ......................كدملی
...............................ساكن ..............................................................................................كد پستی  .................................تلفن  …………………..پست الکترونیك .......................
كه ازاين پس اختصارا“ متعهد  /متعهدين نامیده میشود  /میشوند و كلیه الزامات و تعهدات مندرج دراين قرارداد را منفرداً و متضامناً با شريك به عهده دارد /دارند
يا
شخص حقوقي ضامن/ضامنين
-1شركت ............................................ثبت شده بشماره  .......................................مورخ .....................دراداره ثبت  .........................شناسه ملی ........................................و شناسه
اقتصادي  ..............................به نشانی  ..............................................................................كد پستی .....................................تلفن  ...................پست الکترونیك .......................كه
دراين قراردادمتعهد/متعهدين نامیده میشودباامضاي آقايان/خانم ها به مشخصات ذيل :

محل امضا و مهر بانک/مؤسسه اعتباري

محل امضا/اثر انگشت /مهر متقاضي

محل امضا/اثر انگشت/مهر ضامنين
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-1خانم/آقاي .............................................فرزند...............................شماره شناسنامه  .............................محل صدور شناسنامه ..............................تاريخ تولد
 ...........................................كدملی ...............................ساكن  .....................................................كد پستی ........................تلفن ..........پست الکترونیك .......................
-2خانم/آقاي .............................................فرزند.................................شماره شناسنامه  .............................محل صدور شناسنامه ..............................تاريخ تولد
 ...........................................كدملی ...............................ساكن  .....................................................كد پستی ........................تلفن ..........پست الکترونیك .......................
كه به موجب آگهی شماره مندرج درروزنامه رسمی شماره ……………… مورخ ……………… حق امضاء اسنادتعهدآور شركت را دارا می باشد/می باشند اين قراردادراامضاء وبا
مهر شركت ممهورنمود /نمودند وشركت بعنوان متعهد وضامن كلیه الزامات و تعهدات مندرج دراين قرارداد را منفردا“ و متضامنا“ با شريك به عهده دارد .
 -2شركت ............................................ثبت شده بشماره  .......................................مورخ .....................دراداره ثبت  .........................شناسه ملی ........................................و شناسه
اقتصادي  ..............................به نشانی  ..............................................................................كد پستی .....................................تلفن  ...................پست الکترونیك .......................كه
دراين قراردادمتعهد/متعهدين نامیده میشودباامضاي آقايان/خانم ها به مشخصات ذيل :
-1خانم/آقاي .............................................فرزند...............................شماره شناسنامه  .............................محل صدور شناسنامه ..............................تاريخ تولد
 ...........................................كدملی ...............................ساكن  .....................................................كد پستی ........................تلفن ..........پست الکترونیك .......................
-2خانم/آقاي .............................................فرزند.................................شماره شناسنامه  .............................محل صدور شناسنامه ..............................تاريخ تولد
 ...........................................كدملی ...............................ساكن  .....................................................كد پستی ........................تلفن ..........پست الکترونیك .......................
كه به موجب آگهی شماره مندرج درروزنامه رسمی شماره ……………… مورخ ……………… حق امضاء اسنادتعهدآور شركت را دارا می باشد/می باشند اين قراردادراامضاء وبا
مهر شركت ممهورنمود /نمودند وشركت بعنوان متعهد وضامن كلیه الزامات و تعهدات مندرج دراين قرارداد را منفردا“ و متضامنا“ با شريك به عهده دارد .
 -3شركت ............................................ثبت شده بشماره  .......................................مورخ .....................دراداره ثبت  .........................شناسه ملی ........................................و شناسه
اقتصادي  ..............................به نشانی  ..............................................................................كد پستی .....................................تلفن  ...................پست الکترونیك .......................كه
دراين قراردادمتعهد/متعهدين نامیده میشودباامضاي آقايان/خانم ها به مشخصات ذيل :
-1خانم/آقاي .............................................فرزند...............................شماره شناسنامه  .............................محل صدور شناسنامه ..............................تاريخ تولد
 ...........................................كدملی ...............................ساكن  .....................................................كد پستی ........................تلفن ..........پست الکترونیك .......................
-2خانم/آقاي .............................................فرزند.................................شماره شناسنامه  .............................محل صدور شناسنامه ..............................تاريخ تولد
 ...........................................كدملی ...............................ساكن  .....................................................كد پستی ........................تلفن ..........پست الکترونیك .......................
كه به موجب آگهی شماره مندرج درروزنامه رسمی شماره ……………… مورخ ……………… حق امضاء اسنادتعهدآور شركت را دارا می باشد/می باشند اين قراردادراامضاء وبا
مهر شركت ممهورنمود /نمودند وشركت بعنوان متعهد وضامن كلیه الزامات و تعهدات مندرج دراين قرارداد را منفردا“ و متضامنا“ با شريك به عهده دارد .
 -4شركت ............................................ثبت شده بشماره  .......................................مورخ .....................دراداره ثبت  .........................شناسه ملی ........................................و شناسه
اقتصادي  ..............................به نشانی  ..............................................................................كد پستی .....................................تلفن  ...................پست الکترونیك .......................كه
دراين قراردادمتعهد/متعهدين نامیده میشودباامضاي آقايان/خانم ها به مشخصات ذيل :
-1خانم/آقاي .............................................فرزند...............................شماره شناسنامه  .............................محل صدور شناسنامه ..............................تاريخ تولد
 ...........................................كدملی ...............................ساكن  .....................................................كد پستی ........................تلفن ..........پست الکترونیك .......................
-2خانم/آقاي .............................................فرزند.................................شماره شناسنامه  .............................محل صدور شناسنامه ..............................تاريخ تولد
 ...........................................كدملی ...............................ساكن  .....................................................كد پستی ........................تلفن ..........پست الکترونیك .......................
كه به موجب آگهی شماره مندرج درروزنامه رسمی شماره ……………… مورخ ……………… حق امضاء اسنادتعهدآور شركت را دارا می باشد/می باشند اين قراردادراامضاء وبا
مهر شركت ممهورنمود /نمودند وشركت بعنوان متعهد وضامن كلیه الزامات و تعهدات مندرج دراين قرارداد را منفردا“ و متضامنا“ با شريك به عهده دارد .
تبصره -نشانی ،پست الکترونیك و تلفنهاي بانك/مؤسسه اعتباري ،مشتري و ضامن/ضامنین همان موارد مندرج در اين ماده است .چنانچه يکی از اشخاص مزبور نشانی،
پست الکترونیك و تلفنهاي خود را تغییر دهد بايد موضوع را به صورت كتبی به طرفهاي ديگر ابالغ كند .تا وقتی كه تغییر موارد فوق ،كتباً به طرف ديگر ابالغ نشده باشد،
كلیه مکاتبات و مراسالت و ابالغیهها و اخطاريههاي اجرايی و غیره ،حسب مورد از طريق شماره تلفن (پیامك) ،پست الکترونیك و نشانی كه در اين ماده قید شده است ،ارسال
میشود و ابالغ شده تلقی میگردد.
ماده  -1موضوع مشاركت عبارتست از مبادرت شريك به تهیه ،تجهیز و تکمیل يك دستگاه آپارتمان/عرصه و اعیان ششدانگ پالک ششدانگ يکدستگاه
 ......................................................................................به منظور  ................................كه شريك از كیفیت و كمیت آن مطلع است و مراتب مورد تائید وي می باشد.
ماده  -2سرمايه شركت مدنی مبلغ .....................................ريال است  .سهم بانك از سرمايه مزبور مبلغ  .....................................ريال وسهم شريك .....................................ريال
وكلیه وجوه طرفین در حساب مشترک شماره .....................................نزد شعبه  .....................................كه به نام بانك وشريك افتتاح شده است منظور گرديد .نسبت سهم
الشركه بانك وشريك به ترتیب ...................درصد و  ..............درصد میباشد .
تبصره  -شريك متعهد گرديد كلیه عايدات ووجوه حاصل از مشاركت را درطول مدت قرارداد حاضر به حساب مشترک مذكور درماده  2واريز و درآن متمركز نمايد و حداكثر تا
تاريخ انقضاي قرارداد نسبت به تسويه مشاركت اقدام نمايد .

محل امضا و مهر بانک/مؤسسه اعتباري

محل امضا/اثر انگشت /مهر متقاضي
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ماده -3مشخصات دقیق موضوع مشاركت عبارت است از ششدانگ پالک شماره .............................واقع دربخش  ..................شهرستان  ......................به موجب قرارداد قطعی
شماره . .............................مورخ  ............................متعلق به  ...........................می باشد به نشانی /............................................................................................... .........يا ششدانگ
يکدستگاه  .....................می باشد.
ماده  –4مدت مشاركت موضوع اين قرارداد  ......................ازتاريخ انعقاد است كه در سررسید ...................منقضی می شود. .در صورت ورود كاال ،جهت تجهیز و تکمیل موضوع
مشاركت اقدامات شريك دراجراي اين قرارداد بايستی طوري تنظیم شده و صورت گیرد كه ورود كاال ،نصب ،بهره برداري آن درطول مدت قرارداد انجام و تا قبل از انقضاي
قرارداد  ،اصل سرمايه و سود حاصله به بانك بر اساس مفاد ماده  11اين قرارداد پرداخت شود .
ماده  -5سود مشاركت به نسبت سهم الشركه هر يك از طرفین می باشد.
ماده  -6تعهدات وشرايط خاص
 -6 -1اسقاط كافه خیارات از شريك بعمل آمد و شريك حق رجوع و فسخ اين قرارداد و درخواست افراز و تقسیم مال الشركه را ضمن عقد صلح مندرج درماده  9اين قرارداد
ازخود سلب واسقاط نمود.
 -6-2شريك متعهد گرديد به جهت سود آوري معامله نسبت به بازپرداخت سهم الشركه بانك و سهم سود بانك وفق مفاد اين قرارداد اقدام نمايد.
 -6-3اداره امورشركت مدنی با رعايت مفادقرارداد حاضر برعهده شريك و با نظارت بانك میباشد و شركت متعهدگرديد هرنوع كار وفعالیت الزم جهت اجراي موضوع مشاركت
اين قرارداد را راساً انجام دهد و بانك از اين بابت هیچگونه مسئولیتی ندارد مديريت شريك تبرعاً بوده و شريك حق مطالبه هرنوع وجهی را از اين بابت ازخود سلب واسقاط
نمود  .وشريك متعهد گرديد اقدامات خود را طوري تنظیم نمايد كه فعالیت موضوع قرارداد حداكثر تاانقضاي مدت قرارداد به اتمام برسد .
 -6-4شريك قبول وتعهد نمود كه در اجراي مشاركت موضوع اين قرارداد و درطول آن:
الف– درمبلغ و شرايط معامالت موضوع مشاركت نظر بانك را جلب نمايد .
ب -درطول مدت مشاركت با بانك با هیچ شخص حقیقی و يا حقوقی ديگري هیچگونه قراردادي نسبت به موضوع شركت منعقد ننمايد و در صورت نیاز، ،درمواردي كه با
مجوز بانك براي انجام معامالت موضوع مشاركت قراردادهاي جداگانه تنظیم می نمايدقرارداد مزبور را قبل از امضاء به تصويب بانك برساند .
ج– دفاتر وحسابها و اسناد مربوط به مشاركت را به طور منظم ومرتب طبق نظربانك طوري ثبت و نگهداري نمايد كه درموقع لزوم توسط بانك قابل رسیدگی باشد .
د به اجراي مشاركت شخصاً مباشرت نمايد و بدون موافقت بانك انجام هیچیك ازعملیات مشاركت را بديگري واگذار ننمايد .
 -6-5براي حصول اطمینان از انطباق نحوه مصرف وبرگشت سرمايه مشاركت با مفاد اين قرارداد بانك حق دارد به هر طريق و نحوه اي كه مقتضی بداند بر مصرف و برگشت
سرمايه و نیز عملیات اجرائی مشاركت نظارت الزم را بعمل آورد دراجراي اين موضوع  ،شريك قبول وتعهد نمود كه دفاتر و حسابها و هرگونه مدارک و ارقام و اطالعات ديگر
مورد نیاز دررابطه با عملیات مشاركت را در اختیار بانك قراردهد و هرگونه تسهیالت الزم را براي اعمال نظارت بانك فراهم آورد .
 -6-6شريك متعهد است كه اموال موضوع مشاركت را براي مدتی كه قراردادتصفیه نشده و يا اموال موضوع مشاركت به فروش نرسیده يا تقسیم نشده است بیمه نمايد .
-6-7شريك قبول وتعهد نمود كه كلیه خدمات واموربانکی مورد نیاز براي اجراي موضوع مشاركت را منحصراً ازطريق بانك تجارت انجام دهد .
 -6-8درصورتیکه شريك حسب تشخیص بانك برخالف هريك ازمواد اين قرارداد عمل نمايد ويااز انجام تعهدات خود بشرح اين قراردادخودداري كند  ،دراينصورت بانك
اصالتا“ و نیز وكالتا“ ازطرف شريك نسبت به دراختیار گرفتن موضوع ومورد قرارداد اقدام و از حاصل فروش بدواً سهم پرداختی خود و كلیه هزينه ها را تحت هرعنوان كه باشد
برداشت و مازاد را به شريك پرداخت خواهد نمود .
 ،شريك متعهد و ملتزم گرديد سرمايه مشاركت را با رعايت مندرجات اين قراردادمورد استفاده قراردهد و شريك حق ندارد از سرمايه مشاركت جهت انجام امور ديگر استفاده
نمايد .
ماده  –7ضامن  /متعهد ضمن امضاي ذيل اين قرارداد  ،متضامناً و منفرداً دربرابر بانك مسئول بوده و بانك می تواند عنداالقتضاء به تشخیص خود و به هريك از شريك /
ضامن  /متعهد جهت وصول كلیه مطالبات خود و خسارات وارده مراجعه نمايد  .ضمناً مشارالیهم و شريك ضمن عقد صلح مندرج درماده  9اين قرارداد بنحو غیر قابل رجوع به
بانك حق واختیار دادند كه خسارات وارده به خود يا هرنوع مطالبات اعم از مستقیم وغیر مستقیم وخسارات ناشی از اين قرارداد وساير معامالت بانك را از موجودي قابل برداشت
هريك ازحسابهاي انفرادي (ارزي ،ريالی) ،يارانه اي  ،امو ال واسناد آنان نزد بانك راساً و بدون نیاز به حکم قضائی يا اجرائی برداشت نموده وبه حساب بدهی تسهیالت گیرنده
منظور نمايد درصورتی كه وجوه بصورت ارزي باشد بانك آن را برداشت و با استفاده از نرخ ارز روزانه اعالمی در پايگاه اطالع رسانی بانك مركزي ،محاسبه می نمايد .تسهیالت
گیرنده و ضامنین درصورت اقدام بانك به شرح ياد شده حق هرگونه اعتراض وطرح دعوي را ازخود سلب نمودند.
ماده  -8شريك ضمن عقد صلح مندرج درماده  9اين قرارداد قبول وتعهد نمود چنانچه به هردلیل نقصان و يا خسارتی براصل سرمايه پرداختی بانك موضوع اين قرارداد
واردآيد آنرا به هرمیزانی كه بانك تعیین می كند از اموال خود مجاناً به بانك پرداخت نمايد  .صرف اظهار بانك درمورد میزان نقصان و يا خسارت وارده براصل سرمايه معتبر
میباشد .
ماده  -9شريك قبول وتعهد نمود كه كلیه هزينه هاي احتمالی جهت انجام موضوع اين قرارداد را به استثناء هزينه هاي اصلی را از اموال خود بالعوض تامین و پرداخت
نمايد وشريك جمع هزينه هاي مزبور را درمقابل دريافت يکهزار ريال از بانك به بانك صلح نمود .و ضمن عقد صلح موضوع اين ماده  ،كلیه شرايط وتعهدات مندرج درمواد
قبلی و آتی اين قرارداد را قبول نمود وملزم به اجراي آن گرديد .
ماده  -11شريك متعهد است درطول مدت مشاركت نسبت به انجام موضوع مشاركت اقدام و حاصل را به حساب مشترک واريز ونسبت به تسويه سهم الشركه و سهم سود
بانك در  ..............مرحله  ......................كه سررسید اولین مرحله آن تاريخ  13...../......./........می باشد،اقدام نمايد  ،لذا در اجراي اين امر سهم الشركه و سهم سود بانك مرحله
به مرحله ،با محاسبه و تشخیص بانك قیمت گذاري شده و شريك متعهد و ملتزم است سهم الشركه و سهم سود افرازي بانك حاصل از مشاركت را در هر مرحله  ،از بانك
خريداري نمايد كه در اينصورت به همان نسبت ،در هر مرحله از سهم الشركه بانك كسر خواهد شد .در صورت تاخیر در خريد سهم الشركه و سهم سود بانك در هر مرحله
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،شريك متعهد و مکلف است جريمه تاخیر تاديه مربوطه مذكور در ماده  11اين قرارداد را نسبت به مبلغ مزبور به بانك بپردازد و در صورت عدم خريد سهم الشركه بانك از
سوي شريك در هر مرحله وفق مفاد اين ماده ،بانك حق دارد جهت وصول مطالبات خود اعم از سهم الشركه و سهم سود و كارمزد و خسارات متعلقه وساير هزينه هاي مترتبه
به هرطريقی كه مقتضی بداند اقدام نمايد .
ماده  -11درصورتیکه بانك اين قرارداد را به هرجهت و دلیلی كه صالح بداند و يا بعلت تخلف شريك از هريك از تعهدات وي فسخ نمايد و ياشريك در پايان مدت قرارداد از
پرداخت سهم الشركه و سهم سود وساير هزينه هاي متعلقه بانك امتناع ورزد ازتاريخ اعالم بانك مبنی برتخلف از قرارداد يا فسخ قرارداد يا سررسیدآن تاتاريخ تسويه كامل
بدهی مبلغی برذمه شريك تعلق خواهد گرفت از اين رو شريك با امضاء اين قرارداد متعهد گرديد عالوه بر بدهیهاي تاديه نشده خود به بانك مبلغی به مأخذ ……… ...درصد
بعالوه  6درصد ( جمعاً …… ..درصد ) براي هرسال نسبت به مانده بدهی به بانك بپردازد بهمین منظور شريك با امضاء اين قرارداد به نحو غیر قابل برگشت به بانك حق
واختیار داد كه ازتاريخ سررسید تا تاريخ تسويه كامل مانده بدهی به بانك ،معادل مبلغ يادشده را ازهرگونه وجوه و دارائیهاي ديگر نامبرده نزدخود برداشت نمايد .اقدام بشرح اين
ماده مانع صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرايی و قانونی براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود
تبصره -1نرخ خسارت مندرج دراين ماده درمواردي كه شريك بلحاظ ارائه اطالعات نادرست و يا ساير موارد از اين قبیل به تشخیص بانك ازتسهیالت بانك به نحو غیرمجاز
استفاده نموده باشد نیز جاري است  .مبناي محاسبه خسارت ،تاريخ عقد قرارداد می باشد.همچنین در صورتیکه شريك مرتکب يکی از اعمال خالف قانون و مقررات و از جمله
مصاديق موضوع فصل يازدهم قانون مجازات اسالمی و نیز قانون تشديد مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختالس و كالهبرداري شود بانك به صرف تشخیص خود حق دارد بصورت
يکجانبه قرارداد را فسخ و كل مطالبات خود ناشی از اين قرارداد را از شريك دريافت نمايدشريك قبول وتعهد نمود تمامی سرمايه مشاركت را منحصراًو بانظارت بانك جهت
اجراي موضوع قرارداد حاضر به مصرف رسانیده و حق ندارد از سرمايه شركت مدنی به منظور ديگري به جزء آنچه كه دراين قرارداد مشخص شده است استفاده نمايد همچنین
بانك حق و اختیار دارد به مجرد اطالع از ت خلف شريك نسبت به معرفی شريك به شبکه بانکی كشور به منظور درج در لیست سیاه جهت محروم نمودن از اخذ تسهیالت به
مدت  5سال از كلیه بانکها وفق مصوبه مورخ  87/2/23مجمع عمومی بانکها اقدام نموده و شريك حق هر گونه ادعا و اعتراضی را جزاً و كالً از خود سلب و اسقاط نمود.
تبصره  -2بانك حق دارد هرگونه وجوهی كه پس از سررسید يا معوق شدن مطالبات اين قرارداد ،به بانك پرداخت و يا از حسابها و اسناد و اموال برداشت می شود ابتدا بابت
هزينه ها و مابقی آن را بین اصل طلب ،فوائد مترتب بر اصل و وجه التزام حسب تشخیص خود تسهیم نمايد.
تبصره  -3مفاد بخشنامه شماره  48/748481مورخ  48/1/1بانك مركزي جمهوري اسالمی ايران در خصوص آئین نامه وصول مطالبات غیرجاري موسسات اعتباري مطالعه و
مورد قبول طرفین قرار گرفت و در اين خصوص مالک انجام محاسبات تشخیص و اعالم بانك خواهد بود.
تبصره - 4شريك و متعهدين با قبول كلیه مندرجات اين قرارداد متعهد و ملتزم گرديد /گرديدند تا چنانچه از تسهیالت پرداختی و منابع مالی اين بانك بنحو غیرمجاز استفاده
نمايد /نمايند عالوه بر استرداد وجوه و تسهیالت دريافتی اعم از اصل و سود و هزينه هاي مترتبه ،نسبت به پرداخت خسارت طبق ضوابط و مقررات بانك اقدام نمايند .مبناي
محاسبه خسارت تاريخ عقد قرارداد می باشد.
تبصره-5شريك حق هرگونه نقل و انتقال نسبت به تسهیالت ماخوذه موضوع اين قرارداد به هر شکل (اعم از اعطاي وكالت و يا غیر آن) به غیر و يا انتشار آگهی تبلیغاتی در
رابطه با واگذاري تسهیالت ر ا جزئاً و كالً از خود سلب و اسقاط نمود ،در غیر اينصورت بانك می تواند تسهیالت موضوعه را تبديل به دين حال نموده و بدون اخطار قبلی اقدام
به وصول كلیه مطالبات خود از شريك يا متعهدين متفقاً يا منفرداً اعم از اصل و سود و خسارات متعلقه و ساير هزينه هاي مربوطه بنمايد.
تبصره  -6در پايان سررسید دوره مشاركت ،سود دوران جزء دارايی بانك و قسمتی از اصل بدهی محسوب گرديده و از تاريخ تأخیر در پرداخت دين ،وجه التزام به اصل و سود
دوران تعلق می¬ گیرد و درصورت صدور اجرائیه ،اجراي ثبت نسبت به محاسبه وجه التزام به نسبت اصل و سود دوران قرارداد اقدام خواهد نمود .فلذا مشتري و ضامنین و
متعهدين با قبول موضوع حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمودند.
ماده  -12دفاتر و صورتحسابهاي مالی بانك درهرمورد معتبر وغیر قابل اعتراض میباشد و تشخیص تخلف ازهريك ازشرايط ومقررات وتعهدات ناشی از اين قرارداد و تعیین
هزينه هاي مختلف و نیز سود و خسارات مربوطه و تعبیرو تفسیر مندرجات آن با بانك میباشد  ،صرف اظهار بانك درخصوص میزان طلب و تشخیص واعالم بانك دروقوع
تخلف براي شريك  /متعهد /ضامن الزام آور بوده وازنظر صدور اجرائیه يا محاسبات بعدي درجريان عملیات درهر مورد قاطع میباشد و شريك  /متعهد /ضامن حق هرگونه ادعا
واعتراض را در مورد نحوه عمل بانك (نحوه فروش و قیمت گذاري و برداشت مبالغ مربوط به خسارات و هزينه هاي انجام شده و غیره) ازخود سلب وساقط نمودند .
ماده  -13شريك ،ضامن و متعهد ضمن عقد الزم مندرج درماده  9اين قرارداد به بانك حق و اختیار داد تا بانك ظرف مدت و اعتبار اين قرارداد  ،كلیه هزينه هاي مربوطه را
تحت هرعنوان كه باشد حسب تشخیص خود ازمحل هرگونه وجوه ودارائی و حساب نامبردگان برداشت نمايد ويا درصورت پرداخت توسط بانك به حساب بدهی شريك منظور
نمايد ضمناً پرداخت كلیه هزينه هاي مترتبه اعم از هزينه برون سپاري وصول مطالبات ،هزينه هاي دادرسی  ،حق الوكاله وكیل و هزينه نمايندگان قضايی  ،هزينه هاي اجرائی
و ثبتی و واخواست و كارشناسی اموال و هرنوع هزينه ديگري كه درجهت وصول مطالبات بانك الزم باشد  ،با شريك  ،ضامن و متعهد می باشد و از نامبردگان مطالبه خواهد
شد دراين صورت و همچنین پس از سررسید ومعوق شدن مطالبات مفاد اين قرارداد  ،هرگونه دريافتی از شريك ،ضامن و متعهد و يا برداشت ازحسابها و اسناد آنان ابتدا بابت
هزينه هاي فوق محسوب و منظور میگردد و نامبرگان حق هرگونه ادعا و اعتراضی را دراين خصوص از خود سلب و اسقاط نمودند
ماده  -14عالوه بر حقوق واختیاراتی كه به موجب اين قرارداد به بانك تفويض شده شريك ضمن عقد خارج الزم بانك را براي استیفاء مطالبات خود وكیل و همچنین
درصورتیکه شريك شخص حقیقی باشد بانك رارسماً وكیل ووصی بعد از فوت خود قرارداد كه نسبت به فروش وهرگونه معامله درخصوص اموال وسهام شركتها و اوراق بهادار و
اوراق مشاركت واسناد تجاري شريك و وصول هرگونه مطالبات شريك از اشخاص ثالث درمورد فروش سهام شركتها و اوراق بهادار بانك حق خواهد داشت بهر طريق و يا به
هر مبلغ كه صالح بداند اقدام كند و شريك حق هرگونه ايراد واعترض دراين خصوص از خود سلب و ساقط نمود  .بانك درمورد وكالت مذكور در اين ماده داراي اختیارات تام
ونامحدود با حق توكیل غیر ولو كراراً و نیز حق مراجعه به كلیه ادارات وسازمانهاي دولتی و مراجع قضائی وموسسات و افراد براي تمهید مقدمات و رفع موانع كار میباشد و نیز
ضمن عقد خارج الزم عدم عزل بانك از وكالت مرقوم يا ضم وكیل ديگر تا تاريخ استهالک كامل بدهی شريك ناشی از اين قرارداد شرط شد .
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ماده  -15اگر بانك تحت هرعنوان اشتباهاً يامن غیرحق وجوه ياارقامی به حساب شريك  /ضامن  /متعهد منظور ويا درمحاسبه هرنوع اشتباهی نمايد درهرموقعی مجاز ومختار
است راساً و بدون انجام هیچگونه تشريفات اداري و قضايی ودريافت اجازه كتبی از شريك /ضامن /متعهد دررفع اشتباه وبرگشت از حسابهاي شريك/ضامن  /متعهد اقدام نمايد
وتشخیص بانك نسبت به وقوع اشتباه ياپرداخت بدون حق ولزوم برگشت از حساب معتبر خواهد بود .چنانچه وجوه فوق الذكر مورد استفاده شريك  /ضامن /متعهد قرارگیرد ،
ازتاريخ دريافت وجه توسط شريك /ضامن  /متعهد به همان نسبت تاتأديه دين  ،خسارت تأخیر تأديه به مأخذ باالترين نرخ سود پیش بینی شده به اضافه  6درصددرسال به
میزان  .............درصد درسال برذمه شريك /متعهد  /ضامن  ،خواهد بود كه میبايست به بانك بپردازد .
ماده -16اقامتگاه شريك و متعهد  /ضامن ازنظرابالغ هرگونه نامه يا اخطاريه ازطرف بانك و يا مراجع قضائی و قانونی همان نشانی مندرج درمقدمه اين قرارداد
میباشدوهرگونه تغییر دراقامتگاه بايستی دراسرع وقت كتباً و با اخذ رسید باطالع بانك برسد.
ماده  -17ضامنین با امضاي ذيل اين قرارداد ايفاي كلیه تعهدات و پرداخت تمامی مطالبات بانك ناشی از اين قرارداد اعم از اصل و خسارات و جرائم متضامناً و مشتركاً و
منفرداً تعقل و تعهد نموده و و ضمن قبول عقد صلح مندرج درماده  9بنحو غیرقابل رجوع به بانك اختیار دادند براي وصول مطالبات خود علیه ضامنین و شريك اقدام نمايد.
ماده  -18ضامنین با امضاء ذيل اين قرارداد ايفاي كلیه تعهدات و پرداخت تمامی مطالبات بانك ناشی از اين قرارداد اعم از اصل خسارات و جرائم مضاقا" و مشتركا" و منفردا"
تقبل و تعهد نموده و ضمن قبول عقد صلح مندرج در ماده 9بنحو غیر قابل رجوع به بانك اختیار داده تا براي وصول مطالبات خود علیه ضامنین و شريك اقدام نمايد
ماده  -19ضامن /متعهد تعهد نمود در هر حال ولو در صورت ورشکستگی شريك ،به صرف اعالم و تشخیص بانك ،كلیه مطالبات بانك مشتمل بر اصل و سود و خسارات
اعم از خسارات قبل و بعد از تاريخ توقف را بپردازد و ورشکستگی شريك مانع از رجوع بانك به متعهد/ضامن براي وصول مطالبات نخواهد بود
ماده  -21تسهیالت موضوع اين قرارداد دراجراي قانون عملیات بانکی بدون ربا وماده  15اصالحی قانون موصوف و تبصره هاي الحاقی آن و ماده  7قانون تسهیل اعطاي
تسهیالت بانکی در 21ماده منعقد گرديده است ،لذا شريك عالوه برقبول كلیه شرايط و تعهدات فوق  ،ضمن مطالعه و آگاهی كامل از مقررات عقد مشاركت مدنی موضوع
قانون مرقوم تايید و اقرار نمود كه نسبت به مفاد ومندرجات اين قرارداد وقوف كامل داشته و باعلم و اطالع ازكمیت و كیفیت معامله وتعهدات موضوع اين قرارداد اقدام نموده
است  .ضمناً نامبرده تصريح وتاكید نمودكه طبق توافق حاصله قرارداد فوق درحکم اسنادرسمی الزم االجراء و تابع مفاد آئین نامه اجرايی اسنادرسمی بوده و قابل صدوراجرائیه و
تعقیب عملیات اجرايی می باشد  .شريك و ضامن حق هرگونه ايراد واعتراضی را نسبت به اقدامات اجرائی بانك درصدور اجرائیه باستناد قرارداد مرقوم و همچنین نسبت به
تعقیب عملیات اجرائی درهرمرحله و از هر نظر تا استیفاي كلیه حقوق بانك وايفاء كلیه تعهدات و پرداخت ديون موضوع اين قرارداد را ازخود سلب وساقط نمودند.

محل امضا و مهر بانک/مؤسسه اعتباري

محل امضا/اثر انگشت /مهر متقاضي

محل امضا/اثر انگشت/مهر ضامنين

