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  ار/ وثیقه گذارانمحل امضا و مهر ضامنین و وثیقه گذ                                   خریدار مهر محل امضا/                                               محل امضا و مهر بانک
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 ........................تاریخ :  
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....... دارنده/ دارندگان امضای مجاز شرکت طبق آگھی ...............................باع خارجی  ...................کد ملی/ شماره اختصاص ات

........بھ .........................................کدپستی...........................مورخ.............................منتشره در روزنامھ رسمی شماره .........
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اتباع خارجي/شماره محل صدور ............................. شماره سـري ال  شناسـنامھ  ................................... کـد  ملي/ شماره اختصاصي 

......................... کـد اقتصـادي ................................ کدپستي ......................................... بھ گذرنامھ اتباع خـارجي  ...............

  نشاني .....................................................................................................................

 محل الصاق  
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............... شماره تلفن ھمراه ............................................................................ شماره تماس ثابت ................................

 ................................................................................  .......................................... پسـت الکترونیـک

 باشد)  حقوقی(در صورتي کھ ضامن/ضامنین شخص 

............ اداره ثبت ....................... مورخ .......................................... ثبت شده بھ شماره .........کت ............................شر

. کد اقتصادی ................................. شناسھ ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی ....................  با ........................ھای ......شرکت

................. تاریخ ............................... شماره شناسنامھ ....................نمایندگی آقای/خانم ................................. فرزند ...........

............. کد ملی/ شماره اختصاص اتباع خارجی  .............................. دارنده/ دارندگان امضای مجاز ...........................تولد ....

...........کدپستی..................بھ .......................مورخ.....................................شرکت طبق آگھی منتشره در روزنامھ رسمی شماره ..

.............. شماره تلفن ھمراه ................................. ....................نشانی ............................................ شماره تماس ثابت ......

 ................................... پست الکترونیک ..............

ھمان موارد مندرج در این ماده است. چنان  وثیقھ گذار/ان /و ضامن/ضامنینخریدار ترونیک و تلفن ھاي بانک ، کنشاني، پست ال -تبصره

چھ یكي از اشخاص مزبور نشاني، پست الکترونیک و تلفن ھاي خود را تغییر دھد بایـد  موضـوع  را بـھ صورت کتبي بھ طرف ھاي دیگر 

و مراسالت و ابالغیھ ھا و اخطاریھ ھاي  ، كلیـھ  مكاتباترف  دیگـر  ابـالغ  نشـده  باشـدابالغ كند. تا وقتي كھ تغییر موارد فوق، كتباً بھ طـ

اجرایي و غیره، حسب مـورد از طریـق  شـماره  تلفـن  (پیامـک ) پسـت الکترونیک و نشاني كھ در این ماده قید شده است، ارسال مي شود 

 و ابالغ شده تلقي مي گردد. 

  .... باب واحد مسکونی با مشخصات زیر بھ خریدار:..............موضوع قرارداد عبارت است از فروش اقساطی ........ دانگ . -٢ماده 

.................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................. 

........................................            کل بھای فروش نقدی مورد معاملھ (بھ عدد) ................................ (بھ حروف) ........... -٣ماده 

............. (بھ حروف)................ ...........می باشد و با تراضی و توافق طرفین کل قیمت فروش اقساطی آن (بھ عدد) ...............

مبلغ (بھ عدد) ................................................. (بھ حروف) را  ..................................... تعیین گردید کھ خریدار ضمن قبول آن ،

بھ شرح ذیل در ا ...... رنقداً پرداخت نمود و متعھد شد مابقی بھ مبلغ ....................................... (بھ حروف) ................................

   .بھ بانک بپردازدقبال اخذ رسید 

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

..........................................................  

، ارداد بر ذمھ وی باقی مانده باشد، ھزینھ ھا و مطالبات مندرج در این قرر سررسید آخرین قسط آنچھ از بدھیخریدار متعھد شد د-١تبصره 

  یک جا بھ بانک پرداخت و تسویھ نماید . 

مابھ ، بانک ی از بدھی خود بنمایدسمتدر صورتی کھ خریدار قبل از سررسید اقساط موضوع این ماده مبادرت بھ واریز تمام یا ق -٢تبصره 

  التفاوت قیمت نقد و اقساطی موضوع قرارداد را بر اساس شرایط جدید (تسویھ پیش از موعد) اصالح و مورد عمل قرار می دھد .

  را از خود سلب و ساقط نمود. »خیار عیب و غبن«خریدار کلیھ خیارات خصوصاً  -٤ماده 



١١١/٢١نمونھ  صفحھ ٣  
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بوده  ط و تعھدات این قرارداد با بانک در ھر مورد معتبر است . تشخیص تخلف از ھر یک از شرایدفاتر و صورت حسابھای بانک  -٥ ماده

از نظر اعالم بھ مراجع قض��ائی و یا دفاتر اس��ناد رس��می و ادارات و دوایر  نکو مورد قبول خریدار می باش��د . دفاتر و ص��ورت حس��ابھای با

   .یی در ھر مورد مالک عمل می باشدور اجرائیھ یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرااجرای ثبت وجھت صد

  فاد این ماده نافی حق اعتراض خریدار در مراجع ذی صالح نمی باشد . م -١تبصره 

نس�بت بھ تنظیم و طرفین توافق نمودند ھرگونھ اش�تباه در محاس�بات بانک قابل برگش�ت بوده و ض�من قبول محاس�بات اص�الحی ،  -٢تبص�ره 

  اصالح اسناد و اوراق مربوطھ اقدام نمایند . 

نظر بھ اینکھ خریدار کلیھ مجوزھای الزم را برای خرید ملک مورد معاملھ موض���وع این قرارداد بھ نام خود کس���ب نموده اس���ت لذا  -٦ماده 

م خود با تقبل تمامی ھزینھ ھای مربوطھ و انجام قطعی ملک موص�����وف بھ نابانک بھ خریدار وکالت داد کھ از طرف بانک نس�����بت بھ انتقال 

  اقدام نماید و حق مطالبھ وجھی بابت ھزینھ ھای مربوطھ از جملھ حق الوکالھ را از خود سلب و ساقط نمود.کلیھ تشریفات انتقال 

ئز ش��رایط دریافت حا خریدار اظھار نمود از مقررات و ض��وابط بانک درخص��وص تس��ھیالت فروش اقس��اطی مس��کن مطلع گردیده و -٧ماده 

، خریدار از مفاد این قرارداد از جملھ ھرگونھ معاملھ ناقلھ تحت ھر عنوان نس��بت بھ تس��ھیالت می باش��د. در ص��ورتی کھ بھ تش��خیص بانک

را بھ دین البات ، بانک می تواند مانده مطجاز اس��تفاده نموده باش��دمموده و یا از تس��ھیالت بھ نحو غیرعین مورد وثیقھ این قرارداد تخطی ن

، باقی مانده اقس��اط حس��ب ض��وابط ابالغی از ) در س��ررس��ید مقرر پرداخت ننماید٣. چنانچھ خریدار اقس��اط مذکور در ماده (حال تبدیل نماید

ریدار بھ ص����ورت یکجا ، تبدیل بھ دین حال ش����ده و بانک حق مطالبھ تمامی طلب خود را از خبانک مرکزی جمھوری اس����المی ایران س����وی

  .خواھد داشت

خریدار متعھد گردید در ص��ورت تخطی از مفاد این قرارداد از جملھ ھرگونھ معاملھ ناقلھ تحت ھر عنوان نس��بت بھ عین مورد وثیقھ  -٨ماده 

ل دیون بھ دین ، حس��ب مورد از تاریخ س��ررس��ید اقس��اط یا تبدیوض��وع این قرارداد بھ نحو غیرمجازاین قرارداد و یا اس��تفاده از تس��ھیالت م

  ، مبلغی بھ عنوان وجھ التزام تأخیر تأدیھ دین کھ طبق دستورالعمل محاسباتی :خود ، عالوه بر وجوه تأدیھ نشدهتاریخ تسویھ بدھیحال، تا 

  بدھیمانده  ×نرخ وجھ التزام تأخیر تأدیھ دین  ×تعداد روز 

  

  ١٠٠×تعداد روزھای واقعی سال 

، لقھ ........ درص����دعالوه نرخ س����ود متعھ درص����د ب ٦التزام تأخیر تأدیھ دین ، معادل . نرخ وجھ پرداخت نماید، بھ بانک محاس����بھ می گردد

   .مجموعاً معادل ......... درصد می باشد

ده بدھی مندرج در دس��تورالعمل محاس��باتی این ماده حس��ب مورد عبارت اس��ت از مانده اقس��اط س��ررس��ید ش��ده ای کھ خریدار نما -١تبص��ره 

  ک اقدام ننموده است و اقساط سررسید نشده ای کھ بھ دین حال تبدیل شده است . نسبت بھ پرداخت آن بھ بان

ر در انعقاد و مبنای محاس���بھ وجھ التزام تأخیر تأدیھ دین در خص���وص مواردی کھ خریدار بھ لحاظ ارائھ اطالعات نادرس���ت مؤث -٢تبص���ره 

  ، تاریخ انعقاد قرارداد حاضر می باشد . باشد نحو غیرمجاز استفاده نموده ، از تسھیالت بانک بھاجرای این قرارداد

فاصلھ پس از حال شدن بانک پس از گذشت حداکثر دوماه از سررسید ھر یک از اقساط و عدم بازپرداخت آنھا توسط خریدار و یا بال -٩ماده

نین ی احتمالی ، بھ اطالع ضامن /ضام) این قرارداد و اصالحیھ ھای اعالم١، باید موضوع را از طریق نشانی مندرج در ماده (دیون خریدار

  .گذاران برساند/و وثیقھ گذار

از  بھ طور غیرقابل رجوع بھ بانک اجازه و اختیار دادند کھ ھرگونھ مطالبات خود ناش������ی از این قرارداد را پس ض������امنینخریدار/-١٠ماده

ا س��ایر بانک ھا و اموال و اس��ناد آنان نزد بانک و ی، ھر یک از حس��ابھا (ریالی و ارزی) ، از موجودیس��ررس��ید و در ص��ورت عدم پرداخت

. در صورتی کھ وجوه بھ حساب بدھی خریدار منظور نماید، رأساً و بدون نیاز بھ حکم قضائی یا اجرایی برداشت نموده و موسسات اعتباری
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سب . اقدام بانک برداشت می نماید ھ وبھ صورت ازری باشد بانک آن را بھ نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران محا

  دراین خصوص برای خریدار غیرقابل اعتراض و الزم االجرا می باشد . 

ا و اموال و اس���ناد ھرگونھ وجوھی کھ پس از س���ررس���ید یا معوق ش���دن مطالبات این قرارداد بھ بانک پرداخت و یا از حس���اب ھ -١تبص���ره 

، س��ود و وجھ التزام قی بین س��ھ جزء مانده اص��ل تس��ھیالتکارمزدھا منظور ش��ده و ماب ، ابتدا بابت ھزینھ ھای قانونی وبرداش��ت می ش��ود

  تأخیر تأدیھ دین تسھیم بالنسبھ می شود . 

د و اص����الحیھ ھای ) این قراردا١، از طریق نش����انی مندرج در ماده (این ماده را پس از اجرایی نمودن بانک اقدامات موض����وع -٢تبص����ره 

  بھ خریدار اطالع می دھد . ، اعالمی احتمالی

، منفرداً ، مشترکاً فیت تعھدات خریدارضامن / ضامنین با علم و اطالع و وقوف کامل راجع بھ مندرجات این قرارداد و کمیت و کی -١١ماده 

اس����ت را تعھد نمودند و  و متض����امناً ، انجام کلیھ تعھدات و پرداخت بدھی ھایی کھ در ارتباط با انجام موض����وع این قرارداد بھ عھده خریدار

، منفرداً و یا مش�����ترکاً مراجعھ و ایفای تعھدات دارد عالوه بر مراجعھ بھ خریدار، بھ ھر یک از ض�����امنین بانک بھ اس�����تناد این قرارداد حق

  . لبھ و وجوه متعلقھ را وصول نمایدقرارداد را مطا

، پرداخت کلیھ ھزینھ ھای ماید و حکم بھ نفع بانک صادر شودھ نھرگاه بانک برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائی -١٢ماده 

ر از توس�����ل بھ اقدامات قض�����ائی کھ بانک ناگزی اجرایی و مبلغی معادل آئین نامھ تعرفھ حق الوکالھ در امور اجرائی و ھمچنین در ص�����ورتی

ھر جھت (طبق تش���خیص و اعالم بانک) بر ذمھ  ، ھزینھ ھای قض���ائی و دادرس���ی و حق الوکالھ وکیل یا نماینده قض���ائی و خس���ارات ازگردد

  خریدار بوده کھ عالوه بر انجام سایر تعھدات ، ملزم بھ پرداخت آن می باشد . 

  ، موارد مشروحھ ذیل :قراردادبھ منظور تضمین حسن انجام تعھدات ناشی از این  -١٣ماده 

  (مشخصات کامل وثیقھ / وثایق مأخوذه ذکر گردد)

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................  

توس��ط خریدار در وثیقھ بانک مس��تقر گردید . قبض و اقباض در خص��وص مورد وثیقھ مندرج در این ماده بھ عمل آمد و حس��ب مورد مجدداً 

  بھ طور صحیح و سالم تحویل مالک یا مالکین داده شد . 

قرار می گیرد و ھمچنین اموال موض��وع ، ھر آن چھ مورد وثیقھ تقاض��ای بانک تعھد نمود کھ حس��ب مورد و در ص��ورت خریدار - ١٤ماده 

، در مبلغی کھ مورد موافقت بانک باش���د ، در مدت انجام آن ، ھمھ س���الھ بھداد را پس از امض���ای قرارداد حاض���رعملیات ناش���ی از این قرار

کت ھای بیمھ مجاز ، ، نزد یکی از ش��ررات مرتبطی کھ بانک تعیین می کندبرابر آتش س��وزی ، انفجار ، زلزلھ ، س��یل ، ص��اعقھ و س��ایر خط

، مدارک نزده روز قبل از انقض��ای مدت بیمھبھ ھزینھ خود و بھ نفع بانک بیمھ نماید و بیمھ نامھ را بالدرنگ بھ بانک تس��لیم کند. ھمچنین پا

وض����وع عملیات تعھدات خود را بھ ش����رح فوق انجام ندھد بانک می تواند وثایق و یا اموال م خریداررا بھ بانک ارایھ دھد. در ص����ورتی کھ 

مطالبھ یا بھ حس���اب وی منظور خریدار بھ ھزینھ خود بیمھ نموده و مبلغ ھزینھ ش���ده را از  خریدار از طرف ناش���ی از این قرارداد را وکالتاً 

مکلف اس��ت در ص��ورت بروز خس��ارت بھ  خریدارنخواھد بود. ض��منا خریدارت ھای نماید. بدیھی اس��ت وکالت مذکور نافی تعھدات و مس��ئولی

  ارد بیمھ شده سریعا بھ بیمھ گر و بانک اطالع دھد. مو

، بانک رداد تخلف نمایندین قراض��امنین از مفاد ا /و یا وثیقھ گذار/ گذاران و یا ض��امنخریدار  ،در ص��ورتی کھ بھ تش��خیص بانک -١٥ماده 

  اقدام نماید.ی تواند نسبت بھ صدور اجرائیھ جھت وصول مطالبات و بھ طرفیت ھر یک از اشخاص یاد شده م

د و ھ، متعگونھ معاملھ ای انجام نداده اند کھ تاکنون نس��بت بھ عین مورد وثیقھ ھیچض��من اعالم و اقرار بھ این وثیقھ گذار/خریدار -١٦ماده 

  ملتزم گردیدند کھ :



١١١/٢١نمونھ  صفحھ ٥  
 

  

  ار/ وثیقه گذارانمحل امضا و مهر ضامنین و وثیقه گذ                                   خریدار مهر محل امضا/                                               محل امضا و مهر بانک

 

  

  از ھر گونھ معاملھ ناقلھ تحت ھر عنوان نسبت بھ عین مورد وثیقھ خودداری نمایند.  -١٦-١

از انجام ھر اقدامی کھ موجب نقص��ان بھای موارد وثیقھ باش��د خودداری  وافقت بانک در موارد وثیقھ تغییری انجام ننمایند بدون مو -١٦-٢

  نمایند.

، مستحدثات و تأسیسات و تجھیزات دیگری اضافھ در مورد وثیقھ عالوه بر مستحدثات، تأسیسات و تجھیزات فعلیدر صورتی کھ  -١٦-٣

  خواھد بود.  شود ، جزء موارد وثیقھ

در ص��ورتی کھ قبل از فک این س��ند تمام یا قس��متی از موارد وثیقھ در معرض اجرای طرح ھای موس��س��ات و ش��رکت ھای دولتی و  -١٦-٤

است کھ تمامی تشریفات قانونی  مالک یا مالکین وثیقھعزل و وصی بعد از فوت قائم مقام و وکیل بال بانک ؛رار گیردشھرداری و امثال آن ق

از موارد وثیقھ پرداخت  ربط در قبال تملک تمام یا قسمتیط ، وجوھی را کھ از طرف موسسھ ذیجام دھد و با امضای اسناد و دفاتر مربورا ان

محل باقیمانده وجھ، ، مطالبات خود را از ز احتس���اب و کس���ر ھزینھ ھای متعلقھ، بھ ص���ورت نقدی یا قس���طی دریافت کند و پس اخواھد ش���د

، بانک حق دریافت وجوه س��پرده را بھ میزان ھزینھ ھای ا دادگس��تری س��پرده ش��ده باش��د، در ص��ندوق ثبت یگاه بھای ملکوص��ول نماید. ھر 

 ،ننماید فوی مطالبات بانک، تکاو یا موارد وثیقھ موض��وع این بند متعلقھ و مطالبات خود خواھد داش��ت. در ص��ورتی کھ وجوه وص��ول ش��ده

  بپردازد.  ، فوراً ا بھ تشخیص بانکود را بنمتعھد گردید کلیھ بدھی ھای خ خریدار

رسانده و نیز قبل بھ اطالع بانک  باً د) را کتشھر گونھ نقل و انتقال قبلی نسبت بھ منافع مورد وثیقھ (ولو این کھ ضمن سند عادی با -١٦-٥

  د.ییدیھ اخذ نمایأتاز بانک  ،عنواناز انتقال منافع مورد وثیقھ تحت ھر 

. در غیر این صورت بھ استناد مفاد دنمای لیھ و تحویل بانک، محل مورد وثیقھ را تخدرآیدورد وثیقھ بھ تملک بانک در صورتی کھ م -١٦-٦

  مورد انتقال را تخلیھ و تصرف نماید.ھریک از طرق قانونی، می تواند از  ، بانک یقال اجرایاین قرارداد و نیز سند انت

نیز تمامی شرایط قرارداد حاضر برای طرفین معین است و با سلب حق عزل و ضم وکیل و  وبانک کلیھ وکالت ھای تفویضی بھ  – ١٧ماده 

  امین و غیره و سلب حق اجرای مورد وکالت توسط موکل می باشد .

ر اش���خاص دیگمنظور رونق بازار ثانویھ مطالبات رھنی، مطالبات این قرارداد را بھ بھ بانک خریدار قبول نمود در ص���ورتی کھ  – ١٨ماده 

  ، باقی باشد . دات انتقال یافتھ در رھن و وثیقھ، تضمینات و وثایق این قرارداد بھ تعھدات الحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعھمنتقل کند

، بدون حق رجوع بھ بانک کالً بھ عھده خریدار ر از جملھ حق الثبت و حق التحریرکلیھ ھزینھ ھای مربوط بھ ثبت قرارداد حاض������ -١٩ماده 

  است . 

خریدار و ضامن / ضامنین قبول نمودند بانک می تواند ھرگونھ داده و اطالعات ایشان مرتبط با این قرارداد را در اختیار شرکت  – ٢٠ماده 

  سنجش اعتبار مورد تأیید بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران قرار دھد.

قات قانونی آن و اص���الحات و الحابھره) (قانون عملیات بانکی بدون ربا   ١٥رداد بر اس���اس توافق طرفین و بر طبق ماده این قرا -٢١ماده 

ش منابع مالی و قانون تس��ھیل اعطای تس��ھیالت بانکی و کاھش ھزینھ ھای طرح و تس��ریع در اجرای طرح ھای تولیدی و افزای )٧و ماده (

می باشد و تمامی امضا  ای مفاد اسناد رسمی الزم االجراآیین نامھ اجر و الزم االجرا بوده و تابع مفادی در حکم سند رسم، کارآیی بانک ھا

ض����امن / ض����امنین و وثیقھ  و خریدارکنندگان قبول نمودند کھ کلیھ مندرجات قرارداد را پذیرفتھ و نس����بت بھ آن ھیچ گونھ اختالفی ندارند و 

و طالبات خود عتراض���ی را نس���بت بھ مفاد قرارداد و نیز نس���بت بھ اقدامات اجرایی بانک برای وص���ول مگذار / گذاران حق ھرگونھ ایراد و ا

  د.اجرایی از خود سلب و اسقاط نمو در ھر مرحلھ ازعملیات خریدارایفای تعھدات 

ض��امنین و وثیقھ گذاران رس��ید و ایش��ان ، خریدار ، بانکتبص��ره در ............. نس��خھ تنظیم و بھ رؤیت کامل  ٩ماده و  ٢١این قرارداد در 

ضمن اقرار بھ اطالع و آگاھی کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقی و قانونی ناشی از آن ، بھ امضای تمامی صفحات آن مبادرت 

 نمودند و یک نسخھ از این قرارداد بھ ھریک از آنھا تسلیم گردید .


