کد 2002

محل الصاق
تمبر

شماره :

مالیاتی

تاریخ :

«قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه  ،لوازم یدکی وابزار کار»
ماده  -1طرفین قرارداد :
این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب  1662/6/8مجلس شورای اسالمی و آیین نامه ها ،
دستورالعمل ها و بخشنامه های ابالغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  ،بین امضا کنندگان زیرر منعدرد
می گردد :
الررررررر

– بانرررررررک ...........................................................شرررررررع ه  .......................................................کرررررررد..............

بررررررررررررره نشرررررررررررررانی ......................................................................................................................................................
با نمایندگی آقای  /خانم  .............................................که از این پس در این قرارداد بانک نامیده می شود و
ب( -در صورتی که تسهیالت گیرنده شخص حدیدی باشد) :
ب -1آقای  /خانم  .....................................فرزند  ...........................تاریخ تولد  .............................شماره شناسنامه
 ..................................محل صدور  ....................شماره سریال شناسنامه  ................................کد ملی  /شماره
اختصاصی ات اع خارجی  /شماره گذرنامه ات اع خارجی  ...............................................................کد اقتصادی
 .............................................................................کد پستی  ..................................................................................به نشانی
........................................................................................................................................................................................

شماره

تماس ثابت  ............................شماره تلفن همراه  .....................................پست الکترونیک .........................................
(در صورتی که تسهیالت گیرنده شخص حدوقی باشد)

ب -2شرکت  ............................................................ث ت شده به شماره  ............................................اداره ث ت شرکت های
 .................................کد اقتصادی  ............................................شناسه ملی  /شماره اختصاصی ات اع خارجی
 ........................................با امضای آقای  /خانم  ....................................فرزند  .........................شماره شناسنامه
 .........................................تاریخ تولد  ........................................کد ملی  /شماره اختصاصی ات اع خارجی  /شماره
گذرنامه ات اع خارجی  .........................................به عنوان  ......................................شرکت و آقای  /خانم
 ....................................فرزند  ..............................شماره شناسنامه  .............................تاریخ تولد ......................................
کد ملی /شماره اختصاصی ات اع خارجی  /شماره گذرنامه ات اع خارجی  .......................به عنوان ...................................
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شررکت و برا مهررر شررکت گ ررش آگهری شررماره  ..............................روزنامره رسررمی شرماره  ...............................مررور
 .......................................کرررررررررد پسرررررررررتی  .................................................................................بررررررررره نشرررررررررانی
 ...............................................................................................................................................................شماره تماس ثابت
 ............................................شماره تلفن همراه  .................................پسرت الکترونیرک .............................................................
که از این پس در این قرارداد خریدار نامیده می شود و
(در صورت اخذ ضمانت حسب صالحدید بانک) ج – ضامن  /ضامنین :
(در صورتی که ضامن  /ضامنین شخص حدیدی باشد)

ج  -1آقررررای  /خررررانم  ...............................................فرزنررررد  ....................ترررراریخ تولررررد  ..........................شررررماره
شناسرررنامه  ......................محرررل صررردور  ...................شرررماره سرررریال شناسرررنامه  .................................کرررد ملررری
 ....................................................کرررررررررررررد پسرررررررررررررتی  ........................................بررررررررررررره نشرررررررررررررانی
 ................................................................................................................................................شرررررررماره تمررررررراس ثابرررررررت
 ..........................................شماره تلفن همراه  ........................................پست الکترونیک ...................................
ج -2آقررررای  /خررررانم  ...............................................فرزنررررد  ....................ترررراریخ تولررررد  ..........................شررررماره
شناسرررنامه  ......................محرررل صررردور  ...................شرررماره سرررریال شناسرررنامه  .................................کرررد ملررری
 ....................................................کرررررررررررررد پسرررررررررررررتی  ........................................بررررررررررررره نشرررررررررررررانی
 ................................................................................................................................................شرررررررماره تمررررررراس ثابرررررررت
 ..........................................شماره تلفن همراه  ........................................پست الکترونیک ...................................
(در صورتی که ضامن  /ضامنین شخص حدوقی باشد)

ج -6شررررکت  .................................................ث رررت شرررده بررره شرررماره  ..................................اداره ث رررت شررررکتهای
 ..................................کد اقتصادی  ..............................................شناسه ملری  .........................................برا امضرای آقرای /
خانم  .............................فرزند  ..............................شرماره شناسرنامه  .............................تراریخ تولرد  ............................کرد
ملرری  .....................................بررا سررمت  ...............................شرررکت و آقررای  /خررانم  .........................................فرزنررد
 .................................شماره شناسنامه  ..................................تاریخ تولد  ..............................کد ملری ......................................
با سرمت  ........................شررکت و برا مهرر شررکت گ رش آگهری شرماره  ................................روزنامره رسرمی شرماره
 ...................................مررررررررور  .............................کررررررررد پسررررررررتی  .................................برررررررره نشررررررررانی
 ......................................................................................................................................شماره تماس ثابرت ..................................
شماره تلفن همراه  .......................................پست الکترونیک .............................................................................
که از این پس در این قرارداد اختصاراً ضامن/ضامنین نامیده میشوند و بدینوسیله کلیره تعهردات خریردار را منفررداً ،
مجتمعاً و متضامناً در ق ال بانک تد ل نمودند از گرف دیگر  ،منعدد گردید.
تبصره – نشانی  ،پست الکترونیک و تلفن های بانک  ،خریدار و ضامن  /ضامنین همران مروارد منردرج در ایرن مراده
است  .چنان چه یکی از اشخاص مزبور نشانی  ،پست الکترونیک و تلفن های خود را تغییرر دهرد بایرد موضروع را بره
صورت کت ی به گرف های دیگر ابالغ کند  .تا وقتی که تغییر موارد فوق  ،کت اً به گرف دیگر ابالغ نشرده باشرد  ،کلیره
مکات ات و مراسالت و ابالغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غیره  ،حسب مورد از گریش شماره تلفرن (پیامرک)  ،پسرت
الکترونیک و نشانی که در این ماده قید شده است  ،ارسال می شود و ابالغ شده تلدی می گردد .
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ماده  -2موضوع قرارداد ع ارت است از فررو

اقسراگی ......................................................................................................

با مشخصات زیر به خریدار .................................................................................................................................:
..........................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
ماده  -3خریدار ضمن پذیر

مسئولیت انتخاب  ،تحویل  ،حمل اموال و کاالهای موضوع این قررارداد  ،متعهرد گردیرد

اموال و کاالهای مذکور را در گول مدت قرارداد  ،شخصاً مصرف نماید .
ماده  -4کل بهرای فررو

ندردی مرورد معاملره (بره عردد) ( .............................................................................بره حرروف)

 ..........................................................................مرری باشررد و بررا تراضرری و توافررش گرررفین کررل قیمررت فرررو

اقسرراگی آن

(به عدد) ( .................................................به حروف)  ........................................................................................تعیین گردید
کرره خریرردار ضررمن ق ررول آن  ،م لر (برره عرردد) ( .........................................................................برره حررروف)........................
 ...................................................................را ندررررداً پرداخررررت نمررررود و متعهررررد شررررد مررررابدی برررره م لرررر (برررره
عررردد)( .................................................بررره حرررروف)  .........................................................................را در ........قسررر  ،در
ق رررال قررر

رسرررید بررره بانرررک ب رررردازد .اولرررین قسررر بررره م لررر (بررره عررردد)( .......................................بررره

حررروف) ...............................................................................و سررسررید آن روز  ...................مرری باشررد و اقسررا

بعرردی

(در صررورت مسرراوی بررودن اقسررا و سررسررید هررای معررین) برره م لرر (برره عرردد)(................................................برره
حررروف) ..................................................................................................و سررر رسررید هررر یررک برره فاصررله  ...........مرراه از
سررسید قس ق ل می باشد ( ،در صورت غیر مساوی بودن اقسا ) به شرح زیر می باشد :
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
تبصره  – 1خریدار متعهد شد در سررسید آخرین قس آن چه از بدهی  ،هزینه ها و مطال ات مندرج در ایرن قررارداد
بر ذمه وی باقی مانده باشد  ،یک جا به بانک پرداخت و تسویه نماید .
تبصره  -2در صورتی که خریدار ق ل از سررسید اقسا موضوع این ماده م ادرت به واریز تمام یا قسمتی از بردهی
خود بنماید  ،بانک مابه التفاوت قیمت ندد و اقساگی موضوع قرارداد را بر اساس شرای جدید (تسویه پیش از موعرد)
اصالح و مورد عمل قرارمی دهد .
ماده  -5خریدار کلیه خیارات خصوصاً «خیار عیب و غ ن» را از خود سلب و ساق نمود .
ماده  -6دفاتر و صورت حساب های بانک در هر مورد معت ر و مورد ق ول خریدار است  .تشرخیص تخلر

از هریرک

از شرای و تعهدات این قرارداد با بانک می باشد  .دفاتر و صورت حساب های بانک از نظر اعالم به مراجع قضایی و
یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ث ت جهت صدور اجرائیه یا محاس ات بعدی در جریان عملیات اجرایری
در هرمورد مالک عمل می باشد .
تبصره  -1مفاد این ماده نافی حش اعتراض خریدار درمراجع ذی صالح نمی باشد .
تبصره  -2گرفین توافش نمودند  ،هرگونه اشت اه در محاسر ات بانرک قابرل برگشرت بروده و ضرمن ق رول محاسر ات
اصالحی  ،نس ت به تنظیم و اصالح اسناد و اوراق مربوگه اقدام نمایند .
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ماده  -7نظر به اینکه خریدار کلیه مجوزهای الزم را برای خرید موضوع معامله این قرارداد به نام خود کسرب نمروده
است لذا بانک به خریدار وکالت داد که از گرف بانک نس ت به انتدال قطعی موضوع معامله این قرارداد به نام خرود برا
تد ل تمامی هزینه های مربوگه و انجام کلیه تشریفات انتدال اقدام نماید و حش مطال ه وجهی بابت هزینه های مربوگره
از جمله حش الوکاله را از خود سلب و ساق نمود .
ماده  -8خریدار اظهار نمود از مدررات و ضواب بانک در خصوص تسهیالت موضوع این قرارداد مطلع گردیده و
حائز شرای

دریافت تسهیالت می باشد  .در صورتی که به تشخیص بانک  ،خریدار از مفاد این قرارداد از جمله

هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نس ت به عین مورد وثیده این قرارداد تخطی نموده و یا از تسهیالت به نحو غیر
مجاز استفاده نموده باشد  ،بانک می تواند مانده مطال ات را به دین حال ت دیل نماید  .چنان چه خریدار اقسا مذکور
در ماده ( )4را در سررسید مدرر پرداخت ننماید  ،باقی مانده اقسا

حسب ضواب ابالغی از سوی بانک مرکزی

جمهوری اسالمی ایران  ،ت دیل به دین حال شده و بانک حش مطال ه تمامی گلب خود را از خریدار به صورت یک جا
خواهد داشت .
ماده  – 9خریدار متعهد گردید در صورت تخطی از مفاد این قرارداد از جمله هرگونره معاملره ناقلره تحرت هرر عنروان
نس ت به عین مورد وثیده این قرارداد و یا استفاده از تسهیالت موضوع این قرارداد به نحو غیر مجراز  ،حسرب مرورد
از تاریخ سررسید اقسا یا ت دیل دیون به دین حال  ،تا تاریخ تسویه بدهی  ،عالوه بر وجوه تادیه نشده خود  ،م لغری
به عنوان وجه التزام تاخیر تادیه دین که گ ش دستور العمل محاس اتی :
تعداد روز× نر وجه التزام تاخیر تادیه دین × مانده بدهی
تعداد روزهای واقعی سال×100
محاس ه می گردد به بانک پرداخت نماید  .نر وجه التزام تاخیر تادیه دین  ،معادل  6درصد بعالوه نرر سرود متعلدره
 ..........درصد  ،مجموعاً معادل ..........درصد می باشد .
تبصره  -1مانده بدهی مندرج در دسرتور العمرل محاسر اتی ایرن مراده حسرب مرورد ع رارت اسرت از مانرده اقسرا
سررسید شده ای که خریدار نس ت به پرداخت آن به بانک اقدام ننموده است و اقسا سررسید نشده ای کره بره دیرن
حال ت دیل شده است .
تبصره  – 2م نای محاس ه وجه التزام تاخیر تادیه دین در خصوص مواردی که تخل

خریدار ناشی از ارایه اگالعات

نادرست موثر در انعداد و اجرای این قرارداد و یا مصرف تسهیالت در محلی خارج از موضوع قرارداد باشرد  ،تراریخ
انعداد قرارداد حاضر می باشد .
ماده  -11بانک پس از گذشت حداکثر دوماه از سررسید هریک از اقسا و عدم بازپرداخت آن ها توس خریدار و یرا
بالفاصله پس از حال شدن دیون خریدار  ،موضوع را از گریش هر یک از نشانی های مندرج در ماده ( )1ایرن قررارداد
و اصالحیه های اعالمی احتمالی ،به اگالع ضامن  /ضامنین ووثیده گذار  /گذاران می رساند  .در غیر این صورت ،اخذ
وجه التزام تأخیر تأدیه دین مذکور در ماده ( )9از ضامن/ضامنین و وثیدهگذار/گذاران امکانپذیر نخواهد بود.
ماده  – 11خریدار و ضامن  /ضامنین به گور غیر قابل رجوع به بانک اجازه و اختیار دادند که هرگونه مطال ات خرود
ناشی از این قرارداد را اعم از مستدیم یا غیر مستدیم پس ازسررسید یا حال شدن دیون و در صورت عدم پرداخت ،
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از موجودی هر یک از حساب ها (ریالی و ارزی)  ،اموال واسناد آنان نزد بانک و یا سایر بانکها و موسسات اعت اری ،
رأساً و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی خریدار منظور نمایرد  .در صرورتی کره
وجوه به صورت ارزی باشد بانک آن را به نرر اعالمری از سروی بانرک مرکرزی جمهروری اسرالمی ایرران محاسر ه
و برداشت می نماید  .اقدام بانک در این خصوص برای خریدار و ضامن  /ضامنین غیرر قابرل اعترراض و الزم االجررا
می باشد .
تبصره  -1هرگونه وجوهی که پس از سررسید یا به تعویش افتادن مطال رات ایرن قررارداد بره بانرک پرداخرت و یرا از
حسابها و اموال و اسناد برداشت می شود  ،ابتدا بابت هزینه های قانونی منظور شرده و مرابدی برین سره جرزء مانرده
اصل تسهیالت  ،سود و وجه التزام تاخیرتادیه دین تسهیم بالنس ه می شود .
تبصره  -2بانک اقدامات موضوع این ماده را پس از اجرایی نمودن  ،از گریش نشانی مندرج در ماده ( )1ایرن قررارداد
و اصالحیه های اعالمی احتمالی  ،به خریدار اگالع می دهد .
ماده  – 12ضامن  /ضامنین با علم و اگالع ووقوف کامل راجع به منردرجات ایرن قررارداد و کمیرت و کیفیرت تعهردات
خریدار  ،منفرداً ،مشترکاً و متضامناً  ،انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهی هایی که در ارت ا برا انجرام موضروع ایرن
قرارداد به عهده خریدار است را تعهد نمودند و بانک به استناد این قرارداد حش دارد عالوه بر مراجعه به خریدار  ،بره
هریک از ضامنین  ،منفرداً و یا مشترکاً مراجعه و ایفای تعهدات قرارداد را مطال ه و وجوه متعلده را وصول نماید .
ماده  -13هرگاه بانک برای وصول مطال ات خود درخواست صدور اجرائیه نماید و حکم به نفرع بانرک صرادر شرود ،
پرداخت کلیه هزینه های اجرایی و م لغی معادل آیین نامه تعرفه حش الوکاله در امور اجرایی و همچنین در صورتی که
بانک ناگزیر از توسل به اقدامات قضایی گردد  ،هزینه های قضایی و دادرسی و حش الوکاله وکیل یرا نماینرده قضرایی
و خسارات از هر جهت (گ ش تشخیص و اعالم بانک) بر ذمه خریدار بوده که عالوه بر انجام سایر تعهدات  ،ملرزم بره
پرداخت آن می باشد.
ماده  -14به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد  ،موارد مشروحه ذیل :
(مشخصات کامل وثیده /وثایش ماخوذه ذکر گردد)

..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
توس خریدار و یا وثیده گذار  /گرذاران (در صرورتی کره شرخص حدیدری باشرد) آقرای  /خرانم ................................................
فرزند  ........................................تاریخ تولد  ..........................................شرماره شناسرنامه  ..............................محرل صردور
 ..............................شررررماره سررررریال شناسررررنامه  .........................کررررد ملرررری  .................................کررررد پسررررتی
 ......................................برره نشررانی .................................................................................................................................................
شرررررماره تمررررراس ثابرررررت  ............................شرررررماره تلفرررررن همرررررراه  ..............................پسرررررت الکترونیرررررک
.............................................................................................................................................................................
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(در صورتی کره شرخص حدروقی باشرد) شررکت  .................................................ث رت شرده بره شرماره ......................................
اداره ث ت شرکتهای  .....................................کد اقتصادی  ....................................شناسه ملری ................................................
با امضای آقای  /خانم  ..................................فرزند  ........................................شماره شناسرنامه ............................................
ترراریخ تولررد  .....................................کررد ملرری  ...............................بررا سررمت  ..............................شرررکت و آقررای  /خررانم
 ..................................................فرزند  ...................................شماره شناسنامه  .........................تاریخ تولرد ...........................
کررد ملرری  ...................................بررا سررمت  ....................................شرررکت و بررا مهررر شرررکت گ ررش آگهرری شررماره
 .....................................روزنامه رسمی شماره  ....................................مور ..........................................................
کد پستی ..............................................بره نشرانی ..........................................................................................................................
شرررماره تمررراس ثابرررت  .......................................شرررماره تلفرررن همرررراه  .....................................پسرررت الکترونیرررک
 ............................................................................................در وثیده بانک مستدر گردید .ق

و اق اض در خصوص مرورد

وثیده مندرج در این ماده به عمل آمد و حسب مورد مجدداً به گور صحیح و سالم تحویل مالک یا مالکین داده شد .
ماده  – 15خریدار تعهد نمود که در صورت تداضای بانک  ،هر آن چه مورد وثیده قرار مری گیررد را پرس از امضرای
قرارداد حاضر  ،در مدت انجام آن  ،همه ساله به م لغی که مورد موافدت بانک باشد در برابر آترش سروزی  ،انفجرار ،
زلزله  ،سیل  ،صاعده و سایر خطرات مرت طی که بانک تعیین می کند  ،نزد یکی از شرکت های بیمه مجراز  ،بره هزینره
خود و به نفع بانک بیمه نماید و بیمه نامه را بالدرنگ به بانک تسلیم کند  .هم چنین پانزده روز ق رل از اندضرای مردت
بیمه  ،مدارک تجدید بیمه را به بانک ارایه دهد  .در صورتی که خریدار تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد  ،بانرک
می تواند وثایش را وکالت ًا از گرف خریدار به هزینه خود بیمه نمروده و م لر هزینره شرده را از خریردار مطال ره یرا بره
حساب وی منظور نماید  .بدیهی است وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئولیت های خریدار نخواهد بود  .ضمناً خریردار
مکل

است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه شده  ،سریعاً به بیمه گر و بانک اگالع دهد .

ماده  -16در صورتی که به تشخیص بانک  ،خریدار و یا وثیدره گرذار  /گرذاران و یرا ضرامن  /ضرامنین از مفراد ایرن
قرارداد تخل

نماین د  ،بانک می تواند نس ت به صردور اجرائیره جهرت وصرول مطال رات خرود بره گرفیرت هرر یرک از

اشخاص یاد شده اقدام نماید .
ماده  - 17مالک یا مالکین مورد وثیده  ،ضمن اعالم و اقرار به این که تاکنون نس ت بره عرین مرورد وثیدره هریه گونره
معامله ای انجام نداده اند  ،متعهد و ملتزم گردیدند که :
 -1-17از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نس ت به عین مورد وثیده خودداری نمایند .
 -2-17بدون موافدت بانک در مورد وثیده تغییری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدامی که موجرب ندصران بهرای مرورد
وثیده باشد خودداری نمایند .
 -3-17در صورتی که در مورد وثیده عالوه بر مستحدثات  ،تاسیسرات و تجهیرزات فعلری  ،مسرتحدثات و تاسیسرات
و تجهیزات دیگری اضافه شود  ،جزء مورد وثیده خواهد بود .
 -4-17در صورتی که ق ل از فک این سند تمام یا قسمتی از مورد وثیدره در معررض اجررای گررح هرای موسسرات و
شرکت های دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد  ،بانک  ،قائم مدام ووکیل بالعزل و وصی بعد از فروت مالرک یرا
مالکین مورد وثیده است که تمامی تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضای اسناد و دفاتر مربو  ،وجوهی را که از
گرف مؤسسه ذی رب در ق ال تملک تمام یا قسمتی از مورد وثیده پرداخت خواهد شد  ،به صورت نددی یا قسطی
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دریافت کند و پس از احتساب و کسر هزینه های متعلده  ،مطال ات خرود را از محرل باقیمانرده وجره  ،وصرول نمایرد .
هرگاه بهای ملک  ،در صندوق ث ت یا دادگستری س رده شده باشد  ،بانک حش دریافت وجوه س رده را به میزان هزینه
های متعلده و مطال ات خود خواهد داشت  .در صورتی که وجوه وصرول شرده و یرا مرورد وثیدره موضروع ایرن بنرد،
تکافوی مطال ات بانک را ننماید  ،خریدار متعهد گردید کلیه بدهی های خود را بنا به تشخیص بانک  ،فوراً ب ردازد .
 -5-17هرگونه ندل و انتدال ق لی نس ت به منافع مورد وثیده (ولو این که ضمن سند عادی باشد) را کت اً به اگالع بانک
رسانده و نیز ق ل از انتدال منافع مورد وثیده تحت هر عنوان  ،از بانک تاییدیه اخذ نمایند .
 -6-17در صورتی که مورد وثیده به تملک بانک در آید  ،محل مورد وثیده را تخلیره و تحویرل بانرک نماینرد  .در غیرر
اینصورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتدال اجرایی ،بانک می تواند از هر یک از گرق قانونی  ،مرورد انتدرال
را تخلیه و تصرف نماید.
ماده  -18کلیه وکالت های تفویضی به بانک و نیز تمامی شرای قرارداد حاضر برای گرفین معین است و با سلب حش
عزل وضم وکیل و امین و غیره و سلب حش اجرای مورد وکالت توس موکل می باشد .
ماده  – 19خریدار و وثیده گذار  /گذاران ق ول نمودند در صورتی که بانرک بره منظرور رونرش برازار ثانویره مطال رات
رهنی ،مطال ات این قرارداد را به اشخاص دیگر منتدل کند  ،تضمینات و وثایش این قرارداد به تعهدات الحش نیرز منتدرل
شده و کماکان بابت تعهدات انتدال یافته در رهن ووثیده  ،باقی باشد .
ماده  – 21کلیه هزینه های مربو به ث ت قرارداد حاضر از جمله حش الث ت و حش التحریر  ،بدون حش رجوع به بانک ،
کالً به عهده خریدار است .
ماده  -21خریدار و ضامن  /ضامنین ق ول نمودند بانک می تواند هرگونه داده و اگالعات ایشان را در اختیار شررکت
سنجش اعت ار مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران قراردهد .
ماده  – 22این قرارداد بر اساس توافش گرفین و بر گ ش ماده  « 15قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) » و اصالحات
و الحاقات قانونی آن و ماده ( « )7قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و کاهش هزینه های گرح و تسرریع در اجررای
گرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کار آیی بانک ها » در حکم سند رسمی و الزم االجرا بوده و تابع مفاد « آیین
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا » می باشد و تمامی امضاکنندگان ق ول نمودند که کلیه مندرجات قررارداد را
پذیرفته و نس ت به آن هیه گونه اختالفی ندارند و خریدار  ،ضامن  /ضامنین و وثیده گذار  /گذاران حش هرگونه ایرراد
و اعتراضی را نس ت به مفاد قرارداد و نیز نس ت به اقدامات اجرایی بانک برای وصول مطال ات خود و ایفای تعهردات
خریدار در هر مرحله از عملیات اجرایی  ،از خود سلب و اسدا نمودند .
این قرارداد در  22ماده و  9ت صره ودر ...........نسرخه تنظریم و بره رویرت کامرل بانرک  ،خریردار  ،ضرامن  /ضرامنین
و وثیده گذار  /گذاران رسید و ایشان ضمن اقرار به اگالع و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و پذیر

ت عرات حدروقی

و قانونی ناشی از آن  ،به امضای تمامی صفحا ت آن م ادرت نمودند و یک نسرخه از ایرن قررارداد بره هریرک از آنهرا
تسلیم گردید .
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