کد 1004 :

محل الصاق
تمبر

شماره:

مالیاتی

تاریخ :

«قرارداد مضاربه»
ماده  -4طرفین قرارداد:
این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب  4661/6/8مجلس شوراي اسالمي و آییننامهها،
دستورالعملها و بخشنامههاي ابالغي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران ،بین امضاکنندگان زیر منعقد
ميگردد:
الف-

بانک..........................................

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

شعبه

کد

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

به

نشاني

 ....................................................................................................................................................................................با نمایندگي
آقاي/خانم  ...................................................................به عنوان مالک که از این پس در این قرارداد بانک نامیده
ميشود و
ب( -در صورتي که تسهیالتگیرنده شخص حقیقي باشد)
ب-4آقاي/خانم  .............................................فرزند  .............................................تاریخ تولد  ............................شماره
شناسنامه  ........................محل صدور  ........................شماره سریال شناسنامه  .....................................کد ملي /شماره
اختصاصي اتباع خارجي/شماره گذرنامه اتباع خارجي  ...........................................................کد اقتصادي
 .............................................کدپستي ......................................به نشاني ..........................................................................
.....................................................................

تماس

شماره

ثابت

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

تلفن

شماره

همراه

 ...........................................پست الکترونیک ....................................
(در صورتي که تسهیالتگیرنده شخص حقوقي باشد)
ب-1شرکت  ...............................................ثبت

شده به شماره  ..........................اداره ثبت شرکتهاي

 .....................................کد اقتصادي  ...................................شناسه ملي/شماره اختصاصي اتباع خارجي
 .......................................................با امضاي آقاي/خانم  ........................................فرزند  ..................................شماره
شناسنامه  ...............................تاریخ تولد  .............................کد ملي/شماره اختصاصي اتباع خارجي/شماره گذرنامه
اتباع

خارجي

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

به

عنوان

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

شرکت

و

آقاي/خانم

 .................................................فرزند  ...........................................شماره شناسنامه  ......................تاریخ تولد
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...............................

کد

ملي/شماره

اختصاصي

خارجي/شماره

اتباع

گذرنامه

اتباع

خارجي

 ..............................................................به عنوان  ..............................شرکت و با مهر شرکت طبق آگهي شماره
 ...............................................روزنامه رسمي شماره  ......................................مورخ  ...............................کدپستي
 ....................................به نشاني ............................................................................................................................شماره تماس
ثابت

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

تلفن

شماره

همراه

.....................................................پست

الکترونیک

 .............................................................که از این پس در این قرارداد عامل نامیده ميشود.
ج – ضامن  /ضامنین ( :در صورت اخذ ضمانت حسب صالحدید بانک)
(در صورتي که ضامن  /ضامنین شخص حقیقي باشد)

ج-4آقاااي  /خااانم  ...............................................فرزنااد  ....................تاااریخ تولااد  ..........................شااماره شناساانامه
 ......................محااااال صااااادور  ...................شاااااماره ساااااریال شناسااااانامه  .................................کاااااد ملاااااي
 ....................................................کاااااااااااد پساااااااااااتي  ...................................................باااااااااااه نشاااااااااااااني
 ................................................................................................................................................شاااااااماره تمااااااااس ثابااااااات
 ..........................................شماره تلفن همراه  ........................................پست الکترونیک ...................................
ج-1آقاااي  /خااانم  ...............................................فرزنااد  ....................تاااریخ تولااد  ..........................شااماره شناساانامه
 ......................محااااال صااااادور  ...................شاااااماره ساااااریال شناسااااانامه  .................................کاااااد ملاااااي
 ....................................................کااااااااااااد پسااااااااااااتي  .................................................بااااااااااااه نشاااااااااااااني
 ................................................................................................................................................شاااااااماره تمااااااااس ثابااااااات
 ..........................................شماره تلفن همراه  ........................................پست الکترونیک ...................................
(در صورتي که ضامن  /ضامنین شخص حقوقي باشد)

ج-6شرکت  .................................................ثبت شده به شماره  ..................................ماورخ  ..............................اداره ثبات
شرکتهاي  ..................................کد اقتصاادي  ..............................................شناساه ملاي ........................................................
با امضااي آقااي  /خاانم  .............................فرزناد  ..............................شاماره شناسانامه  .............................تااریخ تولاد
 ............................کااااد ملااااي  .....................................بااااا ساااامت  ...............................شاااارکت و آقاااااي  /خااااانم
 .........................................فرزناااااد  .................................شاااااماره شناسااااانامه  ..................................تااااااریخ تولاااااد
 ..............................کدملي  ......................................با سمت  ........................شرکت و باا مهار شارکت طباق آگهاي شاماره
 ................................روزنامه رسمي شماره  ...................................مورخ  .............................کاد پساتي .................................
بااه نشاااني  .........................................................................................................شااماره تماااس ثاباات ..................................
شماره تلفن همراه  .......................................پست الکترونیک ...............................................................................
که از این پس در این قرارداد اختصاراً ضامن/ضامنین نامیده میشاوند و بدینوسایله کلیاه تعهادات عامال را منفارداً ،
مجتمعاً و متضامناً در قبال بانک تقبل نمودند از طرف دیگر  ،منعقد گردید.
تبصره -نشاني ،پست الکترونیک و تلفنهاي بانک ،عامل و ضامن/ضامنین همان موارد مندرج در این ماده است.
چنانچه یکي از اشخاص مزبور نشاني ،پست الکترونیک و تلفنهاي خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت
کتبي به طرفهاي دیگر ابالغ کند .تا وقتي که تغییر موارد فوق ،کتباً به طرف دیگر ابالغ نشده باشد ،کلیه مکاتبات و
محل امضاو مهر بانک

محل امضا /مهر و امضاء عامل

محل امضا /مهر و امضا ضامنین  /وثیقه گذاران

کد 1004 :

مراسالت و ابالغیهها و اخطاریههاي اجرایي و غیره ،حسب مورد از طریق شماره تلفن (پیامک) ،پست الکترونیک و
نشاني که در این ماده قید شده است ،ارسال ميشود و ابالغ شده تلقي ميگردد.
ماده  -1موضوع قرارداد عبارت است از مبادرت عامل به خرید و فروش کاالهاي مشروحه ذیل با استفاده از سرمایه
نقدي مضاربه طبق شرایط و مندرجات این قرارداد:
..........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ......................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ..............................................
..........................................................................................................................................................................................
ماده

-6

بانک

مبلغ

(به

عدد )

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

(به

حروف)

 ................................................................................................................................................را به عنوان سرمایه مضاربه به
صورت یکجا/به تدریج در اختیار عامل قرار داد که وي تعهد نمود سرمایه مذکور را به صورت یکجا/به تدریج فقط
در خرید و فروش کاالي مندرج در ماده ( )1و با رعایت شرایط این قرارداد به کار گرفته و مورد استفاده قرار دهد.
ماده  1ا مدت این قرارداد از زمان انعقاد  ...............تعیین گردید که در تاریخ  .................منقضي ميگردد و مادامیکه
عامل کلیه تعهدات خود به شرح این قرارداد را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را از هر جهت و بابت
نپرداخته این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقي است و عامل ضمن عقد خارج الزم ،حق رجوع و فسخ قرارداد را از
خود سلب و ساقط نمود.
ماده  5ا سود حاصل از اجراي موضوع این قرارداد عبارت از مابهالتفاوت سرمایه مصرف شده با مجموع وجوه
دریافتي حاصل از فروش کل کاالي موضوع مضاربه خواهد بود .نسبت تقسیم سود حاصل از اجراي موضوع این
قرارداد  ..............درصد براي عامل و  ..............درصد براي بانک ميباشد.
ماده  6ا عامل قبول و تعهد نمود که سرمایه مضاربه را منحصراً جهت تحقق موضوع تعیین شده در ماده ( )1این
قرارداد از بابت اقالم زیر مصرف نماید:
- 1
- 6

خرید کاال؛

- 2
- 6

هزینه بیمه کاال و حق ثبت سفارش؛

- 3
- 6

هزینه انبارداري؛

- 4
- 6

هزینه هاي بانکي طبق تعرفههاي بانکي؛

- 5
- 6

حمل و نقل؛
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- 6
- 6

بسته بندي؛

- 7
- 6

حق حمایت از صنایع داخلي ،دریافتي توسط سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان؛

- 8
- 6

خالص مالیات بر ارزش افزوده؛

- 9
- 6

حقوق گمرکي؛

- 11
- 6

سود بازرگاني.

تبصره  -سایر هزینههاي متعلقه به موضوع قرارداد با مصالحه طرفین ،بر عهده عامل خواهد بود.
ماده  7ا عامل قبول و تعهد نمود که در طول مدت این قرارداد:
 - 4- 7به اجراي مضاربه موضوع این قرارداد مباشرت نماید و هر نوع کار الزم جهت اجراي موضوع این قرارداد
را راساً انجام دهد و بدون موافقت بانک انجام هیچیک از عملیات موضوع این قرارداد را واگذار ننماید.
 - 1- 7مقدمات الزم را جهت نظارت بر مصرف سرمایه و برگشت آن و همچنین بر عملیات اجرائي مضاربه براي
بانک فراهم سازد.
 - 6- 7دفاتر و حسابها و اسناد و مدارك مربوط به موضوع این قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق قوانین
مربوط به نحوي ثبت و نگهداري نماید که در مواقع لزوم توسط بانک قابل رسیدگي باشد.
 - -1 7کلیاه وجوه حاصال از فروش را بالفاصله پس از فروش و حداکثر تا تاریخ انقضاي قرارداد طبق مواد ( )1و
( )5این قرارداد به بانک پرداخت و قرارداد مضاربه را تسویه نماید.
ماده  -8در صورتي که نتیجه عملیات مضاربه منجر به زیان شود ،عامل با امضاي این قرارداد و ضمن عقد خارج
الزم دیگري متعهد گردید؛ اصل سرمایه متعلقه را به حساب بانک منظور نماید.
تبصره -در صورتي که موضوع مضاربه به فروش نرفته باشد ،به قیمت روز یا قیمت مورد موافقت بانک از طرف
عامل شخصاً خریداري و وجه آن به حساب مضاربه واریز و سود حاصل به تناسب مقرر فوق بین بانک و عامل
تقسیم و سهم سود عامل به حساب وي منظور خواهد شد.
ماده  -9چنانچه به تشخیص بانک  ،عامل بنا به دالیلي خارج از اراده ،قادر به انجام موضوع قرارداد و یا اتمام آن
نباشد؛ بانک ميتواند نسبت به فسخ قرارداد حاضر اقدام نماید .در این صورت عامل مکلف به بازپرداخت سرمایه
مضاربه و در صورت تحصیل سود ،پرداخت سهم بانک از سود مکتسبه ميباشد.
ماده  -40عامل متعهد گردید که در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسید مقرر ،از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه
کامل با بانک  ،عالوه بر وجوه تأدیه نشده خود ،مبلغي به عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین که طبق دستورالعمل
محاسباتي:

تعداد روز × نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين × مانده مطالبات
تعداد روزهاي واقعي سال * 011
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محاسبه ميگردد ،به بانک پرداخت نماید .نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین ،معادل  6درصد به عالوه نرخ سود مورد
انتظار ،مجموعاً معادل  ...........درصد ميباشد.
تبصره -مانده مطالبات مندرج در دستورالعمل محاسباتي این ماده شامل مانده از اصل سرمایه مضاربه پرداختي
بانک به عالوه فواید مترتب بر آن ميباشد که عامل ضمن عقد خارج الزم تقبل نموده و ملزم به پرداخت آن گردید.
ماده  - 44در صورت تخطي عامل از مفاد این قرارداد (به استثناي استفاده غیرمجاز از تسهیالت) ،از جمله هرگونه
معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه ،این قرارداد از تاریخ اعالم تخلف فسخ ميگردد و عامل موظف
است از تاریخ مذکور تا تاریخ تسویه کامل با بانک  ،عالوه بر وجوه تأدیه نشده خود ،مبلغي به عنوان خسارت ،که
طبق دستورالعمل محاسباتي:
تعداد روز × نرخ خسارت × مانده مطالبات
تعداد روزهاي واقعي سال * 011

محاسبه ميگردد ،به بانک پرداخت نماید .نرخ خسارت معادل  6درصد بعالوه نرخ سود مورد انتظار ،مجموعاً معادل
 ...........درصد ميباشد.
تبصره -مانده مطالبات مندرج در دستورالعمل محاسباتي این ماده شامل مانده از اصل سرمایه مضاربه پرداختي
بانک به عالوه فواید مترتب بر آن ميباشد که عامل ضمن عقد خارج الزم تقبل نموده و ملزم به پرداخت آن گردید.
ماده  - 41در صورتي که عامل از تسهیالت موضوع این قرارداد به نحو غیرمجاز استفاده کرده باشد ،این قرارداد از
تاریخ اعالم تخلف اخیرالذکر فسخ ميگردد و عامل موظف است از تاریخ انعقاد قرارداد حاضر تا تاریخ تسویه کامل
با بانک  ،عالوه بر وجوه تأدیه نشده خود ،مبلغي به عنوان خسارت ،که طبق دستورالعمل محاسباتي:
تعداد روز × نرخ خسارت × مانده مطالبات
تعداد روزهاي واقعي سال * 011

محاسبه ميگردد ،به بانک پرداخت نماید .نرخ خسارت معادل  6درصد بعالوه نرخ سود مورد انتظار ،مجموعاً معادل
 ...........درصد ميباشد.
تبصره -مانده مطالبات مندرج در دستورالعمل محاسباتي این ماده شامل مانده از اصل سرمایه مضاربه پرداختي
بانک ميباشد که عامل ضمن عقد خارج الزم تقبل نموده و ملزم به پرداخت آن گردید.
ماده  -46نرخ سود مورد انتظار مندرج در مواد ( )44( ،)40و ( )41این قرارداد معادل  ..................درصد ميباشد.
ماده  -41بانک پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسید تسهیالت و عدم بازپرداخت آنها توسط عامل و یا بالفاصله
پس از فسخ شدن قرارداد ،باید موضوع را از طریق موارد نشاني در این قرارداد و اصالحیههاي اعالمي احتمالي ،به
اطالع ضامن/ضامنین و وثیقهگذار/گذاران برساند .در غیر این صورت ،اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مذکور در
ماده ( )40و خسارات مذکور در مواد ( )44و ( )41از ضامن/ضامنین و وثیقهگذار/گذاران امکانپذیر نخواهد بود.
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تبصره -در خصوص فسخ قرارداد ناشي از معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه ،موضوع مذکور
در ماده ( ،)44لزومي به اطالعرساني به وثیقهگذار/گذاران نميباشد.
ماده  -45عامل و ضامن/ضامنین طي عقد خارج الزم ،به طور غیرقابل رجوع به بانک اجازه و اختیار دادند که هرگونه
مطالبات خود ناشي از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیرمستقیم پس از سررسید یا فسخ شدن قرارداد و در
صورت عدم پرداخت ،از موجودي هر یک از حسابها (ریالي و ارزي) ،اموال و اسناد آنان نزد بانک و یا سایر بانکها
و مؤسسات اعتباري رأساً و بدون نیاز به حکم قضائي یا اجرایي برداشت نموده و به حساب بدهي عامل منظور
نماید .در صورتي که وجوه به صورت ارزي باشد بانک آن را به نرخ اعالمي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي
ایران محاسبه و برداشت مينماید .اقدام بانک در این خصوص براي عامل و ضامن/ضامنین غیرقابل اعتراض و
الزماالجراء ميباشد.
تبصره 4ا بانک اقدامات موضوع این ماده را پس از اجرایي نمودن ،از طریق نشاني مندرج در ماده ( )4این قرارداد و
اصالحیههاي اعالمي احتمالي ،حسب مورد به عامل یا ضامن/ضامنین اطالع ميدهد.
تبصره1ا هرگونه وجوهي که پس از سررسید یا فسخ این قرارداد به بانک پرداخت و یا از حسابها و اموال و اسناد
برداشت ميشود ،ابتدا بابت هزینههاي قانوني و کارمزدها منظور شده و مابقي بین سه جزء مانده اصل تسهیالت،
فوائد مترتب بر آن و وجه التزام تأخیر تأدیه دین/خسارت تسهیم بالنسبه ميشود.
ماده  -46ضامن/ضامنین با علم و اطالع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمیت و کیفیت تعهدات عامل،
منفرداً ،مشترکاً و متضامناً ،انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهيهایي که در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد به
عهده عامل است را تعهد نمودند و بانک به استناد این قرارداد حق دارد عالوه بر مراجعه به عامل ،به هریک از
ضامنین ،منفرداً و یا مشترکاً مراجعه و ایفاي تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید.
ماده  -47دفاتر و صورتحسابهاي بانک در هر مورد معتبر است .تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات
این قرارداد با بانک بوده و مورد قبول عامل ميباشد .دفاتر و صورتحسابهاي بانک از نظر اعالم به مراجع قضایي
و یا دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دوایر اجراي ثبت جهت صدور اجرائیه یا محاسبات بعدي در جریان عملیات
اجرایي در هر مورد (اعم از سهمالشرکه ،فوائد مترتب بر سهمالشرکه ،وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه ،زیان وارده
و سایر هزینهها و خسارات) مالك عمل ميباشد.
تبصره  -4مفاد این ماده نافي حق اعتراض عامل در مراجع ذيصالح نميباشد.
تبصره  -1طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه بانک در محاسبات قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات
اصالحي ،نسبت به تنظیم و اصالح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمایند.
ماده -48هرگاه بانک براي وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائیه نماید و حکم به نفع بانک صادر شود،
پرداخت کلیه هزینههاي اجرایي و مبلغي معادل آییننامه تعرفه حقالوکاله در امور اجرائي و همچنین در صورتيکه
بانک ناگزیر از توسل به اقدامات قضایي گردد ،هزینههاي قضایي و دادرسي و حقالوکاله وکیل یا نماینده قضایي و
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خسارات از هر جهت (طبق تشخیص و اعالم بانک) بر ذمه عامل بوده که عالوه بر انجام سایر تعهدات ،ملزم به
پرداخت آن ميباشد.
ماده  -49به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشي از این قرارداد ،وثیقه /وثایق مشروحه ذیل:
(مشخصات کامل وثیقه /وثایق مأخوذه ذکر گردد)
..........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ......................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... ...............................
............................................................................................................................................................................................ ..............
توسط

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

عامل و یا وثیقهگذار/گذاران (در صورتي که شخص حقیقي باشد) آقاي/خانم  ........................................فرزند
 ...........................تاریخ تولد  .......................شماره شناسنامه  ............................محل صدور  ..............................شماره
سریال شناسنامه  ...........................کد ملي  ............................................کدپستي .................................................................
به نشاني ...............................................................................................................................................................شماره تماس
ثابت

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

شماره

تلفن

همراه

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

پست

الکترونیک

..................................................................................................................
(در صورتي که شخص حقوقي باشد) شرکت  ............................................ثبت شده به شماره ..........................................
اداره

ثبت

شرکتهاي

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

کد

اقتصادي

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

شناسه

ملي

 .........................................................با امضاي آقاي/خانم  ...........................فرزند  ..............................شماره شناسنامه
 ...................تاریخ تولد  .........................کد ملي  ......................................................................................به عنوان ..................
شرکت و آقاي/خانم  ..............................فرزند  .............................شماره شناسنامه  ............................تاریخ تولد
 ..........................کد ملي  ...................................................................به عنوان  ..................شرکت و با مهر شرکت طبق
آگهي شماره  ...................................روزنامه رسمي شماره  ...................................مورخ  ...........................کدپستي
...............................................................................

نشاني

به

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

شماره

تماس

ثابت

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

شماره

تلفن

همراه

 ...............................................................پست الکترونیک  ........................................................................................در وثیقه
بانک مستقر گردید .قبض و اقباض درخصوص مورد وثیقه مندرج در این ماده به عمل آمد و حسب مورد مجدداً به
طور صحیح و سالم تحویل مالک یا مالکین داده شد.
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ماده -10عامل تعهد نمود که در صورت تقاضاي بانک  ،هر آنچه مورد وثیقه قرار ميگیرد و همچنین اموال موضوع
عملیات ناشي از این قرارداد را پس از امضاي قرارداد حاضر ،در مدت انجام آن ،همه ساله به مبلغي که مورد موافقت
بانک باشد در برابر آتشسوزي ،انفجار ،زلزله ،سیل ،صاعقه و سایر خطرات مرتبطي که بانک تعیین ميکند نزد یکي
از شرکتهاي بیمه مجاز ،به هزینه خود به نفع بانک بیمه نماید ،بیمهنامه را بالدرنگ به بانک تسلیم کند ،همچنین
پانزده روز قبل از انقضاء مدت بیمه ،مدارك تجدید بیمه را به بانک ارائه دهد .در صورتي که عامل تعهدات خود را به
شرح فوق انجام ندهد بانک ميتواند موضوع مضاربه و وثائق را وکالتاً از طرف عامل به هزینه خود بیمه نموده و
مبلغ هزینه شده را از عامل مطالبه یا به حساب عامل منظور نماید .بدیهي است وکالت مذکور نافي تعهدات و مسئولیت
هاي عامل نخواهد بود .ضمناً عامل مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه شده ،سریعاً به بیمهگر و
بانک اطالع دهد.
ماده  -14در صورتي که به تشخیص بانک  ،عامل و یا وثیقهگذار/گذاران و یا ضامن/ضامنین از مفاد این قرارداد
تخلف نمایند ،بانک ميتواند نسبت به صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات خود به طرفیت هریک از اشخاص یادشده
اقدام نماید.
ماده  -11وثیقهگذار/گذاران ضمن اعالم و اقرار به این که تاکنون نسبت به عین مورد وثیقه هیچگونه معاملهاي انجام
ندادهاند ،متعهد و ملتزم گردیدند که:
 - 4- 11از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه خودداري نمایند.
 - 1- 11بدون موافقت بانک در موارد وثیقه تغییري ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدامي که موجب نقصان بهاي موارد
وثیقه باشد خودداري نمایند.
 - 6- 11در صورتي که در مورد وثیقه عالوه بر مستحدثات ،تأسیسات و تجهیزات فعلي ،مستحدثات و تأسیسات و
تجهیزات دیگري اضافه شود جزء موارد وثیقه خواهد بود.
 - -1 11در صورتي که قبل از فک این سند تمام یا قسمتي از موارد وثیقه در معرض اجراي طرحهاي مؤسسات و
شرکتهاي دولتي و شهرداري و امثال آن قرار گیرد ،بانک  ،قائممقام و وکیل بالعزل و وصي بعد از فوت
وثیقهگذار/گذاران است که کلیه تشریفات قانوني را انجام دهد و با امضاء اسناد و دفاتر مربوط ،وجوهي را که از
طرف مؤسسه ذيربط در قبال تملک تمام یا قسمتي از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد ،به صورت نقدي یا قسطي
دریافت کند و پس از کسر و احتساب هزینههاي متعلقه ،مطالبات خود را از محل باقیمانده وجه وصول نماید .هرگاه
بهاي ملک ،در صندوق ثبت یا دادگستري سپرده شده باشد ،بانک حق دریافت وجوه سپرده را به میزان هزینههاي
متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت .در صورتي که وجوه وصول شده و یا موارد وثیقه موضوع این بند ،تکافوي
مطالبات بانک را ننماید ،عامل متعهد گردید کلیه بدهيهاي خود را بنا به تشخیص بانک  ،به بانک فوراً بپردازد.
 - -5 11قبل از انتقال منافع مورد وثیقه تحت هر عنوان ،از بانک تأییدیه اخذ نمایند.
 - -6 11در صورتي که مورد وثیقه به تملک بانک درآید ،محل مورد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک نمایند .در غیر این
صورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرایي ،بانک ميتواند از طریق ادارات ثبت سناد و امالك ،مورد
انتقال را تخلیه و تصرف نماید.
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ماده  -16کلیه وکالتهاي تفویضي به بانک/مؤسسه اعتباري موضوع مواد  11 ،10و  15قرارداد حاضر ،ضمن عقد
خارج الزم براي طرفین معین است و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره و سلب حق اجراي مورد وکالت
توسط موکل ميباشد.
ماده  -11عامل و وثیقهگذار/گذاران قبول نمودند درصورتي که بانک حسب ضوابط و مقررات ،مطالبات این قرارداد
را به اشخاص حقوقي دیگر منتقل کند ،تضمینات و وثایق این قرارداد به تعهدات الحق نیز منتقل شده و کماکان بابت
تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه ،باقي باشد.
ماده  -15عامل و ضامن/ضامنین قبول نمودند بانک ميتواند هرگونه داده و اطالعات ایشان را در اختیار شرکت
سنجش اعتبار مورد تأیید بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران قرار دهد.
ماده  -16کلیه هزینههاي مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حقالثبت و حقالتحریر ،بدون حق رجوع به
بانک/مؤسسه اعتباري ،کالً به عهده عامل است.
ماده  -17تخلف عامل از هر یک از مفاد مذکور در این قرارداد ،حق فسخ مضاربه را به بانک ميدهد که در این
صورت ،حسب مورد طبق مفاد مواد ( )44( ،)40و ( )41این قرارداد عمل خواهد شد.
ماده  -18این قرارداد بر اساس توافق طرفین و مطابق ماده « 45قانون عملیات بانکي بدون ربا (بهره)» و اصالحات و
الحاقات قانوني آن و ماده (« )7قانون تسهیل اعطاي تسهیالت بانکي و کاهش هزینههاي طرح و تسریع در اجراي
طرحهاي تولیدي و افزایش منابع مالي و کارآیي بانکها» ،بدون آنکه طرفین در مفاد آن اختالفي داشته باشند در
حکم سند رسمي و الزماالجراء بوده و تابع مفاد «آییننامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزماالجراء» ميباشد و تمامي
امضاءکنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچگونه اختالفي ندارند و عامل،
ضامن/ضامنین و وثیقهگذار/گذاران حق هرگونه ایراد و اعتراضي را نسبت به مفاد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات
اجرایي بانک براي وصول مطالبات خود و ایفاي تعهدات عامل در هر مرحله از عملیات اجرایي از خود سلب و اسقاط
نمودند.
این قرارداد در ( )18ماده و ( )44تبصره و در  ..............نسخه تنظیم و به رؤیت کامل بانک و عامل رسید و طرفین،
ضامن/ضامنین و وثیقهگذار/گذاران ضمن اقرار به اطالع و آگاهي کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقي و
قانوني ناشي از آن ،به امضاي تمامي صفحات آن مبادرت نمودند و یک نسخه از این قرارداد به هر یک از آنها تسلیم
گردید.
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