کد 1001 :

محل الصاق
تمبر

شماره:

مالیاتی

تاریخ :
«قرارداد مشارکت مدنی»

ماده  -1طرفین قرارداد :
این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب  1661/6/8مجلس شورای اسالمی و آیین نامه ها ،
دستورالعمل ها و بخشنامه های ابالغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  ،بین امضا کنندگان زیرر منعقرد
می گردد :
الرررر

– بانررررک ...........................................................شرررررع ه  .........................................کررررد ..............برررره نشرررررانی

.......................................................................................................................................................................................
با نمایندگی آقای  /خانم  .............................................که از این پس در این قرارداد بانک نامیده می شود و
(در صورتی که تسهیالت گیرنده شخص حقیقی باشد)

ب -1آقای  /خانم  .....................................فرزند ...........................

تراریخ تولرد  .............................شرماره شناسرنامه

 ..................................محررل صرردور  ....................شررماره سررریاا شناسررنامه  ................................کررد ملرری  /شررماره
اختصاصی ات اع خارجی .........................................کد اقتصادی  .............................................................................کرد پسرتی
 ..................................................................................بررررررررررررررررررررررررررررررررررره نشرررررررررررررررررررررررررررررررررررانی
 ........................................................................................................................................................................................شررررماره
تماس ثابت  ............................شرماره تلنرن همرراه  .....................................پسرت الکترونیرک ................................................
(در صورتی که تسهیالت گیرنده شخص حقوقی باشد)

ب -1شرکت  ............................................................ث ت شده به شرماره  .................مرور  ..................................اداره ث رت
شرکت های  .................................کرد اقتصرادی  .................................شناسره ملری  /شرماره اختصاصری ات راع خرارجی
 ........................................برررا امضرررای آقرررای  /خرررانم  ....................................فرزنرررد  ..............شرررماره شناسرررنامه
 .........................................ترررراریخ تولررررد  ....................................................کررررد ملرررری  /شررررماره اختصاصرررری ات رررراع
خارجی .........................................بره عنروان  ......................................شررکت و آقرای  /خرانم ....................................فرزنرد
 ..............................شماره شناسنامه  .............................تاریخ تولد  ............. .........................کد ملری /شرماره اختصاصری
ات اع خارجی .......................به عنوان  ...........................شرکت و برا مهرر شررکت

ره آگهری شرماره ..............................

روزنامه رسرمی شرماره  ...............................مرور  .......................................کرد پسرتی  .................................................بره
نشرررررانی  .................................................................................................................................شرررررماره تمررررراس ثابررررررت
محل امضاو مهر بانک

محل امضا /مهر و امضاء شریک

محل امضا /مهر و امضا ضامنین  /وثیقه گذاران
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 ............................................شماره تلنن همراه  .................................پسرت الکترونیرک .............................................................
که از این پس در این قرارداد شریک نامیده می شود .
(در صورت اخذ ضمانت حسب صالحدید بانک) ج

– ضامن  /ضامنین :

(در صورتی که ضامن  /ضامنین شخص حقیقی باشد)

ج-1آقررای  /خررانم  ...............................................فرزنررد  ....................ترراریخ تولررد  ..........................شررماره شناسررنامه
 ......................محرررررل صررررردور  ...................شرررررماره سرررررریاا شناسرررررنامه  .................................کرررررد ملررررری
 ....................................................کرررررررررررررد پسرررررررررررررتی  ........................................بررررررررررررره نشرررررررررررررانی
 ................................................................................................................................................شرررررررماره تمررررررراس ثابررررررت
 ..........................................شماره تلنن همراه  ........................................پست الکترونیک ......................................................
ج-1آقررای  /خررانم  ...............................................فرزنررد  ....................ترراریخ تولررد  ..........................شررماره شناسررنامه
 ......................محرررررل صررررردور  ...................شرررررماره سرررررریاا شناسرررررنامه  .................................کرررررد ملررررری
 ....................................................کرررررررررررررد پسرررررررررررررتی  ........................................بررررررررررررره نشرررررررررررررانی
 ................................................................................................................................................شرررررررماره تمررررررراس ثابرررررررت
 ..........................................شماره تلنن همراه  ........................................پست الکترونیک ...................................
(در صورتی که ضامن  /ضامنین شخص حقوقی باشد)

ج -6شرکت  .................................................ث ت شده به شماره  ..................................مور  ..............................اداره ث رت
شرکتهای  ..................................کد اقتصرادی  ..............................................شناسره ملری ........................................................
با امضرای آقرای  /خرانم  .............................فرزنرد  ..............................شرماره شناسرنامه  .............................تراریخ تولرد
 ............................کررررد ملرررری  .....................................بررررا سررررمت  ...............................شرررررکت و آقررررای  /خررررانم
 .........................................فرزنرررررد  .................................شرررررماره شناسرررررنامه  ..................................تررررراریخ تولرررررد
 ..............................کدملی  ......................................با سمت  ........................شرکت و برا مهرر شررکت

ره آگهری شرماره

 ................................روزنامه رسمی شماره  ...................................مور  .............................کرد پسرتی .................................
برره نشررانی  .........................................................................................................شررماره تمرراس ثابررت ..................................
شماره تلنن همراه  .......................................پست الکترونیک .................................
که از این پس در این قرارداد اختصاراً ضامن/ضامنین نامیده میشوند و بدینوسیله کلیره تعهردات شرریک را مننررداً ،
مجتمعاً و متضامناً در ق اا بانک تق ل نمودند از رف دیگر  ،منعقد گردید.
تبصره – نشانی  ،پست الکترونیک و تلنن های بانک  ،شریک و ضامن  /ضرامنین همران مروارد منردرج در ایرن مراده
است  .چنان چه یکی از اشخاص مزبور نشانی  ،پست الکترونیک و تلنن های خود را تغییرر دهرد بایرد موضروع را بره
صورت کت ی به رف های دیگر ابالغ کند  .تا وقتی که تغییر موارد فوق  ،کت اً به رف دیگر ابالغ نشرده باشرد  ،کلیره
مکات ات و مراسالت و ابالغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غیره  ،حسب مورد از ریره نشرانی  ،پسرت الکترونیرک و
تلنن هایی که در این ماده قید شده است  ،ارساا می شود و ابالغ شده تلقی می گردد .
ماده  -2موضوع قرارداد که از این پس در این قرارداد رح نامیده می شود  ،ع ارت است از:

محل امضاو مهر بانک

محل امضا /مهر و امضاء شریک
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..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
ماده  -3با توجه به ارزیابی و بررسی های انجام شده از رف بانک  ،هزینه کل اجرای رح موضروع مشرارکت  ،کره
برره ا ررالع شررریک رسرریده اسررت  ،م لرر (برره عرردد) ( ..................................................................................برره حررروف)
 ........................................................................................................مرررری باشررررد و بانررررک بررررا پرداخررررت م لرررر (برررره
عرردد)( ......................................................................................برره حررروف) ................................................................................
به عنوان سهم الشرکه  ،به نس ت  .....................در صد  ،در رح موضوع مشارکت شریک شد .
ماده  -4بانک وشریک موافقت نمودند که بانک سهم الشرکه خود را به حساب مشترک نزد بانک واریز نمایرد  .واریرز
سهم الشرکه بانک به حساب مشترک و استناده از وجوه حساب مشترک مندرج در این ماده متناسب با پیشرفت ررح
به صورت تدریجی و با رعایت شرایط این قرارداد صورت می گیرد .
ماده -5

ه ارزیابی انجام شده توسط بانک (که مورد ق وا شریک می باشد) شریک بخشی از سهم الشرکه خرود را

به مصرف اجرای قسمتی از رح موضوع مشارکت رسانده و متعهد گردید سرمایه مشارکت مدنی را به تشرخیص و
تایید بانک به مصرف اجرای بقیه رح موضوع مشارکت برساند و یا به محض درخواست بانک  ،سهم الشررکه خرود
را نقداً به حساب مشترک مشارکت واریز نماید .
تبصره – تشخیص بانک در مورد مصرف شدن سهم الشرکه شریک در جهت اجررای ررح موضروع مشرارکت و یرا
واریز آن به حساب مشترک مشارکت  ،برای شریک معت ر و الزم االجرا می باشد  .مصرف شدن وجوه برداشت شده
ق لی در محل رح  ،در هر مرحله موکوا به تایید کت ی بانک می باشد .
ماده  -6مدت این قرارداد از زمان انعقاد به مدت  .................................تعیین گردیرد و شرریک ضرمن عقرد خرارج الزم ،
حه رجوع و فسخ قرارداد را از خود سلب و ساقط نمود .
ماده  -7اداره امور شرکت مدنی با رعایت مناد قرارداد حاضر و قوانین جاری  ،ت رعاً بره عهرده شرریک و برا نظرارت
بانک می باشد و شریک متعهد و ملتزم گردید اجرای ررح را

ره ( ......................................................اسرناد  ،مردارک ،

مجوزهای الزم و قانونی و  )...و مورد توافه از هر حیث و هر جهت راساً و بانظارت بانک انجام دهرد و از ایرن جهرت
هیچ گونه مسئولیتی متوجه بانک نمی باشد .
تبصره – بانک حه دارد پس از احراز قصور شریک درمدیریت شرکت مدنی  ،از اذن خود در مدیریت شرریک رجروع
نموده و برا اسرتناده از وجروه موجرود در حسراب مشرترک مشرارکت  ،نسر ت بره تکمیرل موضروع مشرارکت اقردام
و عنداالقتضاء هزینه های اضافی را پرداخت و به عنوان افزایش سهم الشرکه خود منظور نماید .
ماده  -8شریک متعهد گردید که به هیچ وجه  ،بیش از سهم الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مردیر یرا
مدیران شرکت  ،مجاز به انجام معامله و ق وا تعهدات مالی نمی باشد  .شریک ق روا و تعهرد نمرود کلیره هزینره هرای
اضافه بر هزینه اجرای رح موضوع این قرارداد به شرح ماده ( )6را از امواا و منابع خرود ترامین و پرداخرت نمایرد .
محل امضاو مهر بانک
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شریک جمع هزینه های مزبور را به بانک صلح نمود و ضمن عقد صرل ح مزبرور ق روا نمرود کره سرهم الشررکه بانرک
تغییری نیابد و افزایش هزینه ها تاثیری درمیزان سهم الشرکه مندرج در این قرارداد نداشته باشد .
ماده  – 9مشارکت بانک وشریک در رح موضوع مشارکت  ،به صرورت مشراع بروده و کلیره احکرام امرواا مشراعی
نس ت به آن جاری است  .هم چنین شریک حه تقاضای افراز ماا مشترک و هرگونه معامله اعرم از عرین و مننعرت را
نس ت به امواا موضوع مشارکت از خود سلب و ساقط نمود .
تبصرره – انعقرراد قررارداد توسررط شررریک برا پیمانکررار یررا پیمانکراران برره منظرور اجرررای قرررارداد برا ا ررالع ق لرری و
نظارت بانک بالاشکاا است .
ماده  -11شریک تعهد نمود امکان بازدید بانک را از محل اجرای رح فراهم و در هر زمان که بانک به تشخیص خود
گزارش مربوط به نحوه فعالیت شریک را مطال ه نماید  ،شریک بالفاصله گزارش مربو ه را تهیه و به ضمیمه مردارک
مربوط تسلیم نماید .
مرراده  – 11شررریک بررا امضررای ایررن قرررارداد متعهررد گردیررد م مرردیریت منررابع و مصررارف موضرروع مشررارکت را برره
نحوی به انجرام رسراند کره در پایران دوره مشرارکت  ،سرهم الشررکه متعلقره بانرک بعرالوه سرود ابررازی موضروع
مشررارکت  ،اعالمرری از سرروی شررریک  ،منرردرج در بررره درخواسررت تسررهیالت مررور  ........................برره حسرراب
بانک منظرور گرردد .در غیرر اینصرورت شرریک ملترزم و متعهرد گردیرد م سرهم الشررکه متعلقره بانرک بعرالوه سرود
ابرررازی موضرروع مشررارکت و ضرررر و زیرران وارده برره بانررک را صررلح و ت رع راً از امررواا خررود ت رأمین و پرداخررت
نماید.
ماده  – 12در پایان مدت قرارداد  ،پس از وضع تمامی هزینه های مشارکت  ،مانده حسراب مشرترک مشرارکت مردنی
پس از برداشت سرمایه هریک از شرکا نشان دهنده سود مشارکت می باشرد و سرود مرذکور بره نسر ت .....................
درصد سهم بانک و  ..........................درصد سهم شریک بین بانک و شریک تقسیم خواهد شد  .در صورتی که قررارداد
ق ل از انقضای مدت به هر دلیل فسخ گردد :
ال م چنان چه سود قابل محاس ه باشد به تناسب مذکور در این ماده برین بانرک وشرریک تقسریم وسرهم شرریک بره
او ً
حساب وی منظور خواهد شد م
ثانی ًا م در صورتی که موضوع مشارکت به فروش نرفته باشد  ،بره قیمرت روز یرا قیمرت مرورد موافقرت بانرک توسرط
شریک شخصاً خریداری و وجه آن به حساب مشترک مشارکت مدنی واریز و سود حاصل به تناسب مقرر فروق برین
بانک وشریک تقسیم و سهم سود شریک به حساب وی منظور خواهد شد .
ماده  -13شریک به موجب این قرارداد تعهد نمود :
 -1-13در پایان مدت مشارکت و در صورت درخواست بانک  ،بالفاصله حصه قابل فروش بانرک را حرداقل بره م لر
اصل سهم الشرکه پرداختی بانک  ،سود و سایر هزینه های انجام شده
و نظارت بانک آن را به شخص ثالث به فروش رسانده و

ه قرارداد حاضر  ،خریداری و یابا هماهنگی

ه جدوا محاس اتی که از سروی بانرک بره ر یرت شرریک

می رسد ،با بانک تسویه حساب نماید .
 -2-13هرگاه به هر علت وجهتی  ،اقدام قضایی و قانونی علیه شریک از رف شخص یا اشخاص ثالث صورت گیرد ،
به نحوی که به هر عنوان انجام موضوع مشرارکت از ررف شرریک میسرر نگرردد  ،رفرع اشرکاا و مرانع و هم نرین
محل امضاو مهر بانک

محل امضا /مهر و امضاء شریک

محل امضا /مهر و امضا ضامنین  /وثیقه گذاران
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مسئولیت امر به عهده شریک بوده و شریک مسئوا ج ران ضرر وزیران بانرک و عواقرب ناشری از ترأخیر در اجررای
موضوع مشارکت خواهد بود .
 -3-13در مررواردی کرره شررریک در اثنررای مرردت ایررن قرررارداد برره تشررخیص بانررک  ،از منرراد ایررن قرررارداد تخلرر
نمایررد ،از ترراریخ تخل ر

و برره محررض اعررالم بانررک مرری بایسررت اصررل سررهم الشرررکه پرداخترری بانررک را برره همررراه

جریمرره ای معررادا ( .....................نررر سررود مررورد انتظررار) در صررد سررهم الشرررکه پرداخترری بانررک  ،برره تناسررب
مدت سپری شده و سایر هزینه های انجام شده

ه قرارداد حاضر  ،به بانک پرداخت نماید .

 -4-13در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسید مقرر ،از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل با بانک و هم چنین
در مواردی که شریک دراثنای مدت این قرارداد به تشخیص بانک از مناد این قررارداد تخلر
تخل

نمایرد  ،از تراریخ اعرالم

اخیر توسط بانک  ،م لغی عالوه بر وجوه تادیه نشده خود  ،به عنوان وجه التزام تاخیر تادیه دین  ،که بر اساس

مناد «آیین نامه وصوا مطال ات غیر جاری موسسات اعت راری (ریرالی و ارزی)» و

ره فرمروا زیرر توسرط بانرک

محاس ه و اعالم می گردد  ،پرداخت نماید :
تعداد روز× (نر وجه التزام تاخیر تادیه دین  +سود متعلقه) × مانده مطال ات
تعداد روزهای واقعی ساا×100
تبصره  -1مانده مطال ات مندرج در فرموا این ماده شامل مانده از اصل سهم الشرکه پرداختی بانک به عالوه سرود
مورد انتظار می باشد که شریک ضمن عقد خارج الزم تق ل و ملزم به پرداخت آن گردید.
تبصره  – 2م نای محاس ه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در خصوص مواردی که تخل

شریک ناشی از ارایه ا العات

نادرست مؤثر درانعقاد و اجرای این قراردادو یا مصرف تسهیالت درمحلی خارج از موضوع قررارداد باشرد  ،تراریخ
انعقاد قرارداد حاضر می باشد .
ماده  – 14بانک پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسید تسرهیالت و عردم بازپرداخرت آن هرا توسرط شرریک و یرا
بالفاصله پس از حاا شدن دیون شریک  ،باید موضوع را از ریره مواردمنردرج در ت صرره مراده ( )1ایرن قررارداد و
اصالحیه های اعالمی احتمالی  ،به ا الع ضامن  /ضامنین و وثیقه گذار  /گذاران برساند .
ماده  – 15ضامن  /ضامنین باعلم و ا الع و وقوف کامل راجع بره منردرجات ایرن قررارداد و کمیرت وکینیرت تعهردات
شریک  ،مشترکاً و متضامناً  ،انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهی هایی که در ارت اط با انجام موضوع این قررارداد بره
عهده شریک است را تعهد نمودند و بانک به استناد این قرارداد حه دارد عالوه بر مراجعره بره شرریک  ،بره هریرک از
ضامنین  ،مننرداً و یا مشترکاً مراجعه و اینای تعهدات قرارداد رامطال ه و وجوه متعلقه را وصوا نماید .
ماده  -16شریک و ضامن  /ضامنین ی عقد خارج الزم ،به ور غیر قابل رجوع به بانرک اجرازه و اختیرار دادنرد کره
هرگونه مطال ات خود ناشی از این قراردا د را اعرم از مسرتقیم یرا غیرر مسرتقیم پرس از سررسرید و در صرورت عردم
پرداخت  ،از موجودی هر یک از حساب هرا (ریرالی و ارزی)  ،امرواا و اسرناد آنران نرزد بانرک و یرا سرایر بانرک هرا
و موسسات اعت اری راساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و بره حسراب بردهی شرریک منظرور
نماید .در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک آن را به نر اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسرالمی
ایران محاس ه و برداشت می نماید .اقدام بانک دراین خصوص برای شریک و ضرامن  /ضرامنین غیرر قابرل اعتررا
والزم االجرا می باشد .
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تبصره  -1هرگونه وجوهی که پ س از سررسید یا به تعویه افتادن مطال رات ایرن قررارداد بره بانرک پرداخرت و یرا از
حساب ها وامواا واسناد برداشت می شود  ،ابتدا بابت هزینه های قانونی منظور شده و مرابقی برین سره جرزء مانرده
اصل تسهیالت  ،سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین تسهیم بالنس ه می شود .
تبصررره  – 2بانررک اقرردامات موضرروع ایررن مرراده را پررس از ارسرراا سرره اخطاریرره برره شررریک و ضررامن  /ضررامنین ،
از ریرره مرروارد مررذکور در ت صررره مرراده ( )1ایررن قرررارداد و اصررالحیه هررای اعالمرری احتمررالی و بررا مهلررت  10روز
برای هر یک از اخطاریه های مزبور  ،اجرایی می نماید .
ماده  - 17دفاتر وصورت حساب های بانک در هر مرورد معت رر و غیرر قابرل اعتررا

اسرت و تشرخیص تخلر

از

مقررات و یا هر یک از شرایط و تعهدات این قرارداد با بانک بوده و تع یر و تنسیر بانک مورد ق وا شریک می باشرد .
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 اجرائی در هر مورد کافی می باشد و شرریک حره هرگونره
ایراد و اعترا

نس ت به مندرجات آن و محاس ات و اقدامات اجرایی بانک و اجرای ث رت را ترا اسرتینای کلیره حقروق

بانک و اینای تعهدات و دیون موضوع قرارداد از خود سلب و ساقط نمود .
تبصره – رفین توافه نمودنرد هرگونره اشرت اه در محاسر ات بانرک قابرل برگشرت بروده و ضرمن ق روا محاسر ات
اصالحی ،نس ت به تنظیم و اصالح اسناد و اوراق مربو ه اقدام نمایند .
ماده  -18هرگاه بانک برای وصوا مطال ات خود درخواست صدور اجرائیه نماید  ،پرداخت کلیه هزینه های اجرایری و
م لغی معادا آئین نامه تعرفه حه الوکاله در امور اجرائی و هم نین در صورتیکه بانک نراگزیر از توسرل بره اقردامات
قضایی گردد  ،هزینه های قضایی و دادرسی و حه الوکاله وکیل یرا نماینرده قضرایی و خسرارات از هرر جهرت ( ره
تشخیص و اعالم بانک) بر ذمه شریک بوده که عالوه بر انجام سایر تعهدات  ،ملزم به پرداخت آن می باشد .
مرراده  – 19بانررک مرری توانررد از هررر ریرره جهررت وصرروا مطال ررات خررود اقرردام نمایررد و اقرردام اولیرره بانررک مررانع از
اقدامات بعدی به ریه یا رق دیگر جهت وصوا مطال ات خود نخواهد بود .
ماده  – 21به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد  ،وثیقه  /وثایه مشروحه ذیل :
(مشخصات کامل وثیقه  /وثایه مأخوذه ذکر گردد)

..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
توسط شریک و یا وثیقه گذار/گرذاران (در صرورتی کره شرخص حقیقری باشرد) آقرای  /خرانم ...................................................
فرزنررد  ...............................ترراریخ تولررد  ........................شررماره شناسررنامه  .........................محررل صرردور ..........................
شماره سریاا شناسنامه  ..............................کد ملی  .......................................کد پسرتی .........................................................
بره نشرانی .........................................................................................................................................................................................
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شرررماره تمررراس ثابرررت  .........................................شرررماره تلنرررن همرررراه  ...................................پسرررت الکترونیرررک
..................................................
(در صورتی که شخص حقوقی باشد) شرکت  ............................................ث ت شده به شماره  ............................................مرور
 .................................اداره ث ررت شرررکت هررای  ...............................کررد اقتصررادی ...................................................................
شناسه ملی  ..........................................با امضرای آقرای  /خرانم  ....................................فرزنرد  ..............................شرماره
شناسنامه  .........................................تاریخ تولرد  ..........................کرد ملری  ..........................................................................برا
سمت  ..................................................شرکت و آقای  /خانم  ......................................فرزنرد ...................................................
شررماره شناسررنامه  ..............................ترراریخ تولررد  ...............................کررد ملرری  ..........................................بررا سررمت
 ........................شرررکت و بررا مهررر شرررکت

رره آگهرری شررماره  ............................................روزنامرره رسررمی شررماره

 ...............................مررررررررور  ...................................کررررررررد پسررررررررتی  .....................................برررررررره نشررررررررانی
 ...................................................................................................................................................شررررررماره تمرررررراس ثابررررررت
 .........................................شررماره تلنررن همررراه  ...................................پسررت الکترونیررک  ..................................................در
وثیقه بانک مستقر گردید .ق ض و اق ا

در خصوص مورد وثیقه مندرج در این ماده به عمل آمدو مورد وثیقه مجردداً

به ور صحیح و سالم تحویل مالک یا مالکین مورد وثیقه داده شد .
ماده  -21شریک تعهد نمود که در صورت تقاضای بانک  ،هر آن چه مرورد وثیقره قررار مری گیررد و هم نرین امرواا
موضوع عملیات ناشی از این قرارداد را پس از امضای قرارداد حاضر  ،درمدت انجرام آن ،همره سراله بره م لغری کره
مورد موافقت بانک باشد در برابر آتش سوزی  ،اننجار  ،زلزله  ،سیل  ،صاعقه و سایر خطرات مرت طی که بانک تعیین
می کند نزد یکی از شرکت های بیمه مجاز  ،به هزینه خود به ننع بانک بیمره نمایرد  ،بیمره نامره را بالدرنرب بره بانرک
تسلیم کند  ،هم چنین پانزده روز ق ل از انقضاء مدت بیمه  ،مدارک تجدید بیمه را به بانک ارائره دهرد .در صرورتی کره
شریک تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانک می تواند موضوع مشارکت و وثائه را وکالتاً از رف شریک بره
هزینه خودبیمه نموده وم ل هزینه شده را از شریک مطال ه یا به حساب شرریک منظرور نمایرد  .بردیهی اسرت وکالرت
مذکور نافی تعهدات و مسؤلیت های شریک نخواهد بود  .ضمن ًا شرریک مکلر

اسرت در صرورت برروز خسرارت بره

موارد بیمه شده  ،سریعاً به بیمه گر و بانک ا الع دهد .
ماده  -22در صورتی که به تشخیص بانک  ،شریک و یرا وثیقره گرذار  /گرذاران و یرا ضرامن  /ضرامنین از منراد ایرن
قرارداد تخل

نمایند  ،بانک می تواند نس ت به صدور اجرائیه جهت وصوا مطال ات خود به رفیت هریک از اشخاص

یاد شده اقدام نماید .
ماده  -23مالک یا مالکین مورد وثیقه  ،متعهد و ملتزم گردیدند که :
 -1-23از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نس ت به عین مورد وثیقه خودداری نمایند .
 -2-23بدون موافقت بانک در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدامی که موجب نقصران بهرای مروارد
وثیقه باشد خودداری نمایند .
 -3-23در صورتی که در مورد وثیقه عالوه بر مستحدثات  ،تأسیسات و تجهیزات فعلی  ،مسرتحدثات و تأسیسرات و
تجهیزات دیگری اضافه شود  ،جزء موارد وثیقه خواهد بود .
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 -4-23در صورتی که ق ل از فک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معرر

اجررای ررح هرای مؤسسرات و

شرکت های دولتی و شهرداری و امثاا آن قرار گیرد  ،بانک  ،قائم مقام ووکیل بالعزا و وصی بعد از فروت مالرک یرا
مالکین مورد وثیقه است که کلیه تشرینات قانونی را انجام دهد و با امضاء اسناد و دفراتر مربروط  ،وجروهی را کره از
رف مؤسسه ذی ربط در ق اا تملک تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد  ،به صورت نقردی یرا قسرطی
دریافت کند و پس از کسر و احتساب هزینه های متعلقه  ،مطال رات خرود را از محرل باقیمانرده وجره وصروا نمایرد .
هرگاه بهای ملک  ،در صندوق ث ت یا دادگستری سپرده شده باشد  ،بانک حه دریافت وجوه سپرده را به میزان هزینه
های متعلقه و مطال ات خود خواهد داشت  .در صورتی که وجوه وصوا شده و یرا مروارد وثیقره موضروع ایرن بنرد ،
تکافوی مطال ات بانک را ننماید  ،شریک متعهد گردید کلیه بدهی های خود را بنرا بره تشرخیص بانرک  ،بره بانرک فروراً
بپردازد .
 -5-23ق ل از انتقاا منافع مورد وثیقه تحت هر عنوان  ،از بانک تاییدیه اخذ نمایند .
 -6-23در صورتی که مورد وثیقه به تملک بانک در آید  ،محل مورد وثیقه را تخلیره و تحویرل بانرک نماینرد  .در غیرر
اینصورت به استناد مناد این قرارداد و نیز سند انتقاا اجرایی ،بانک می توانرد از ریره ادارات ث رت اسرناد وامرالک،
مورد انتقاا را تخلیه و تصرف نماید.
ماده  -24کلیه وکالت های تنویضی به بانک و نیز تمامی شرایط قرارداد حاضر ،ضمن عقرد خرارج الزم بررای ررفین
معین است و با سلب حه عزا وضم وکیل و امین و غیره و سلب حه اجرای مورد وکالت توسط موکل می باشد .
ماده -25شریک و وثیقه گذار  /گذاران ق وا نمودند در صورتی که بانک مطال ات ایرن قررارداد را بره اشرخاص دیگرر
منتقل کند  ،تضمینات و وثایه این قرارداد به تعهدات الحه نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقاا یافته در رهرن
ووثیقه  ،باقی باشد .
ماده  -26شریک و ضامن  /ضامنین ق وا نمودند بانک می تواند هرگونه داده و ا العات ایشان را در اختیرار شررکت
سنجش اعت ار مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران قراردهد .
ماده  -27کلیه هزینه های مربوط به ث ت قرارداد حاضر از جمله حه الث ت و حه التحریر  ،بدون حه رجوع به بانرک ،
کالً به عهده شریک است .
ماده  – 28این قرارداد بر اساس توافه رفین و مطابه ماده « 11قانون عملیات بانکی بدون ربرا (بهرره)» و اصرالحات
و الحاقات قانونی آن و ماده (« )7قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و کاهش هزینه های رح و تسرریع در اجررای
رح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها»  ،بدون آن کره ررفین در منراد آن اختالفری داشرته باشرند
در حکم سند رسمی و الزم االجرا بوده و تابع مناد «آیرین نامره اجرایری منراد اسرناد رسرمی الزم االجررا» مری باشرد
و تمامی امضاکنندگان ق وا نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفتره و نسر ت بره آن هریچ گونره اختالفری ندارنرد
و شریک  ،ضامن  /ضامنین و وثیقه گذار  /گذاران حه هرگونه ایراد و اعتراضی را نس ت به مناد قرارداد و نیز نس ت
به اقدامات اجرایی بانک برای وصوا مطال ات خود و اینای تعهدات شریک در هر مرحله از عملیرات اجرایری از ریره
مراجع ث تی و سایر مراجع ذی صالح از خود سلب و اسقاط نمودند .
این قرارداد در  18ماده و  9ت صره ودر  ............نسرخه تنظریم و بره رویرت کامرل بانرک  ،شرریک  ،ضرامنین و وثیقره
گذاران رسید و ایشان ضمن اقرار به ا الع و آگاهی کامل از مناد این قرارداد و پذیرش ت عات حقوقی و قانونی ناشری
از آن  ،به امضای تمامی صنحات آن م ادرت نمودند و یک نسخه از این قرارداد به هریک از آنها تسلیم گردید .
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