کد 3002

محل الصاق
تمبر

شماره:

مالیاتی

تاريخ:

« قرارداد فروش اقساطی مسکن »
ماده  -1طرفین قرارداد :
اين قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب  1263/6/8مجلس شورای اسالمی و آيین نامه ها ،
دستورالعمل ها و بخشنامه های ابالغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران  ،بین امضا کنندگان زيرر منعدرد
می گردد :
الررر

– بانرررک ...........................................................شرررع ه  .......................................................کرررد ..............بررره نشرررانی

.......................................................................................................................................................................................
با نمايندگی آقای  /خانم  .............................................که از اين پس در اين قرارداد بانک نامیده می شود و
ب( -در صورتی که تسهیالت گیرنده شخص حدیدی باشد)

ب -1آقررای  /خررانم  .....................................فرزنررد  ...........................ترراريخ تولررد  .............................شررماره شناسررنامه
 ..................................محررل صرردور  ....................شررماره سرررياا شناسررنامه  ................................کررد ملرری  /شررماره
اختصاصرررری ات ررررا خررررارجی  /شررررماره گمرنامرررره ات ررررا خررررارجی  .........................................کررررد اقتصررررادی
 ...............................................کرررررررررد پسرررررررررتی  ........................................................................بررررررررره نشرررررررررانی
..............................................................................................................................................................................................
شماره تماس ثابت  ............................شماره تلفن همراه  .....................................پست الکترونیک .........................................
(در صورتی که تسهیالت گیرنده شخص حدوقی باشد)

ب -3شرکت  ............................................................ث ت شده به شماره  ...................................................اداره ث ت شرکت
های  .................................کد اقتصادی  ..........................................شناسه ملی  /شماره اختصاصی ات ا خارجی
........................................

با

امضای

آقای/

خانم

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

فرزند

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

شماره

شناسنامه  .........................................تاريخ تولد  ....................................................کد ملی  /شماره اختصاصی ات ا
خارجی  /شماره گمرنامه ات ا خارجی  .........................................به عنوان  ......................................شرکت و آقای  /خانم
 ....................................فرزند  ..............................شرماره شناسرنامه  .............................تراريخ تولرد ......................................
کررد ملرری /شررماره اختصاصرری ات ررا خررارجی  /شررماره گمرنامرره ات ررا خررارجی  ...................................برره عنرروان
 ...........................شرکت و با مهر شرکت ط ق آگهی شماره  ..........................................................روزنامه رسمی شماره
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 ...............................مورخ  .......................................کرد پسرتی  .................................................................................بره نشرانی
 .................................................................................................................................................شررررررماره تمرررررراس ثابررررررت
 ............................................شماره تلفن همراه  .................................پسرت الکترونیرک .............................................................
که از اين پس در اين قرارداد خريدار نامیده می شود و
(در صورت اخم ضمانت حسب صالحديد بانک) ج – ضامن  /ضامنین :
(در صورتی که ضامن  /ضامنین شخص حدیدی باشد)

ج -1آقررای  /خررانم  ...............................................فرزنررد  ....................ترراريخ تولررد  ..........................شررماره شناسررنامه
 ......................محررررل صرررردور  ...................شررررماره سرررررياا شناسررررنامه  .................................شررررماره ملرررری
 ............................................................کرررد پسرررتی  .............................................................................................................بررره
نشرررانی  ................................................................................................................................................شرررماره تمررراس ثابرررت
 ..........................................شماره تلفن همراه  ........................................پست الکترونیک ....................................
ج -3آقررای  /خررانم  ...............................................فرزنررد  ....................ترراريخ تولررد  ..........................شررماره شناسررنامه
 ......................محررررل صرررردور  ...................شررررماره سرررررياا شناسررررنامه  .................................شررررماره ملرررری
 ............................................................کرررد پسرررتی  .............................................................................................................بررره
نشرررانی  ................................................................................................................................................شرررماره تمررراس ثابرررت
 ..........................................شماره تلفن همراه  ........................................پست الکترونیک ....................................
(در صورتی که ضامن  /ضامنین شخص حدوقی باشد)

ج -2شررررکت  .................................................ث رررت شرررده بررره شرررماره  ..................................اداره ث رررت شررررکتهای
 ..................................کد اقتصادی  ..............................................شناسه ملری  .........................................برا امضرای آقرای /
خررانم  .............................فرزنررد  ..............................شررماره شناسررنامه  .............................ترراريخ تولررد ............................
شماره ملی  .....................................با سرمت  ...............................شررکت و آقرای  /خرانم  .........................................فرزنرد
 .................................شررررماره شناسررررنامه  ..................................ترررراريخ تولررررد  ..............................شررررماره ملرررری
 ......................................با سمت  ........................شرکت و با مهر شرکت ط ق آگهی شماره  ................................روزنامه
رسررررمی شررررماره  ...................................مررررورخ  .............................کررررد پسررررتی  .................................برررره نشررررانی
 ......................................................................................................................................شماره تماس ثابرت ..................................
شماره تلفن همراه  .......................................پست الکترونیک .................................................................................
که از اين پس در اين قرارداد اختصاراً ضامن/ضامنین نامیده میشوند و بدينوسیله کلیره تعهردات خريردار را منفررداً ،
مجتمعاً و متضامناً در ق اا بانک تد ل نمودند از طرف ديگر  ،منعدد گرديد.
تبصره – نشانی  ،پست الکترونیک و تلفن های بانک  ،خريدار و ضامن  /ضامنین همران مروارد منردرج در ايرن مراده
است  .چنان چه يکی از اشخاص مزبور نشانی  ،پست الکترونیک و تلفن های خود را تغییرر دهرد بايرد موضرو را بره
صورت کت ی به طرف های ديگر ابالغ کند  .تا وقتی که تغییر موارد فوق  ،کت اً به طرف ديگر ابالغ نشرده باشرد  ،کلیره
مکات ات و مراسالت و ابالغیه ها و اخطاريه های اجرايی و غیره  ،حسب مورد از طريرق نشرانی  ،پسرت الکترونیرک و
ارساا پیامک از طريق تلفن هايی که در اين ماده قید شده است  ،ارساا می شود و ابالغ شده تلدی می گردد .
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ماااده  -2موضررو قرررارداد ع ررارت اسررت از فرررو

اقسرراطی  ................دانررا از  .................برراب واحررد مسررکونی بررا

مشخصات زير به خريدار ....................................................................................................................................:
...................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
ماده  -3کل بهای فرو

نددی مورد معامله (به عدد) ( .......................................................به حروف) .......................

 .........................................................می باشد و برا تراضری و توافرق طررفین کرل قیمرت فررو

اقسراطی آن (بره عردد)

(..........................................................بررره حرررروف)  ...........................................................................تعیرررین گرديرررد کررره
خريدار ضمن ق وا آن  ،م لغ (به عدد) ( ......................................................به حروف)........................................
 ..................................................................را ندررررداً پرداخررررت نمررررود و متعهررررد شررررد مررررابدی برررره م لررررغ (برررره
عررررردد)( .....................................................بررررره حرررررروف) .................................................................را در  .........قسررررر
مترروالی ماهیانرره  ،در ق رراا اخررم رسررید برره بانررک ب ررردازد .اولررین قس ر برره م لررغ (برره ع ردد).......................................
(بررررره حرررررروف) ..............................................................................و سررسرررررید آن روز  ...................مررررری باشرررررد و
اقساط بعدی به م لغ (به عدد)( .....................................................به حروف) ........................................................
 .................................و سر رسید هر يک به فاصله يک ماه از سررسید قس

ماه ق ل می باشد .

تبصره  – 1خريدار متعهد شد در سررسید آخرين قس آن چه از بدهی  ،هزينه ها و مطال ات مندرج در ايرن قررارداد
بر ذمه وی باقی مانده باشد  ،يک جا به بانک پرداخت و تسويه نمايد .
تبصره  -2در صورتی که خريدار ق ل از سررسید اقساط موضو اين ماده م ادرت به واريز تمام يا قسمتی از بردهی
خود بنمايد  ،بانک مابه التفاوت قیمت ندد و اقساطی موضو قرارداد را بر اساس شراي جديد (تسويه پیش از موعرد)
اصالح و مورد عمل قرارمی دهد .
ماده  -4خريدار کلیه خیارات خصوصاً «خیار عیب و غ ن» را از خود سلب و ساق نمود .
ماده  -5دفاتر و صورت حساب های بانک در هر مورد معت ر است  .تشخیص تخلر

از هريرک از شرراي و تعهردات

اين قرارداد با بانک بوده و مورد ق وا خريدار می باشد  .دفاتر و صورت حساب های بانک از نظرر اعرالم بره مراجر
قضايی و يا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دواير اجرای ث رت جهرت صردور اجرائیره يرا محاسر ات بعردی در جريران
عملیات اجرايی در هرمورد مالک عمل می باشد .
تبصره  -1مفاد اين ماده نافی حق اعتراض خريدار درمراج ذی صالح نمی باشد .
تبصره  -2طرفین توافق نمودند  ،هرگونه اشت اه در محاسر ات بانرک قابرل برگشرت بروده و ضرمن ق روا محاسر ات
اصالحی  ،نس ت به تنظیم و اصالح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمايند .
ماده  -6نظر به اينکه خريدار کلیه مجوزهای الزم را برای خريد ملک مورد معامله موضو اين قررارداد بره نرام خرود
کسب نموده است لما بانک به خريدار وکالت داد که از طرف بانک نس ت به انتداا قطعی ملک موصوف به نام خرود برا
تد ل تمامی هزينه های مربوطه و انجام کلیه تشريفات انتداا اقدام نمايد و حق مطال ه وجهی بابت هزينه های مربوطره
از جمله حق الوکاله را از خود سلب و ساق نمود .
ماده  -7خريدار اظهار نمود از مدررات و ضواب بانک در خصوص تسهیالت فرو

اقساطی مسکن مطلر گرديرده و

حائز شراي دريافت تسهیالت می باشد  .در صورتی که به تشخیص بانک  ،خريدار از مفاد اين قرارداد از جمله
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هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نس ت به عین مورد وثیده اين قرارداد تخطی نموده و يا از تسهیالت به نحرو غیرر
مجاز استفاده نموده باشد  ،بانک می تواند مانده مطال ات را به دين حاا ت ديل نمايد  .چنان چه خريدار اقساط ممکور
در ماده ( )2را در سررسید مدرر پرداخت ننمايد  ،باقی مانده اقساط حسب ضواب ابالغی از سوی بانک مرکزی
جمهوری اسالمی اي ران  ،ت ديل به دين حاا شده و بانک حق مطال ه تمامی طلب خودرا از خريدار به صورت يک جا
خواهد داشت .
ماده  – 8خريدار متعهد گرديد در صورت تخطی از مفاد اين قرارداد از جمله هرگونره معاملره ناقلره تحرت هرر عنروان
نس ت به عین مورد وثیده اين قرارداد و يا استفاده از تسهیالت موضو اين قرارداد به نحو غیر مجراز  ،حسرب مرورد
از تاريخ سررسید اقساط يا ت ديل ديون به دين حاا  ،تا تاريخ تسويه بدهی  ،عالوه بر وجوه تاديه نشده خود  ،م لغری
به عنوان وجه التزام تاخیر تاديه دين که ط ق دستور العمل محاس اتی :
تعداد روز× نرخ وجه التزام تاخیر تاديه دين × مانده بدهی
تعداد روزهای واقعی ساا×100
محاس ه می گردد  ،به بانک پرداخت نمايد  .نرخ وجه التزام تاخیر تاديه دين  ،معادا  6درصد بعالوه نرخ سود متعلدره
 .........درصد  ،مجموعاً معادا  ..........درصد می باشد .
تبصره  -1مانده بدهی مندرج در دسرتور العمرل محاسر اتی ايرن مراده حسرب مرورد ع رارت اسرت از مانرده اقسراط
سررسید شده ای که خريدار نس ت به پرداخت آن به بانک اقدام ننموده است و اقساط سررسید نشده ای کره بره ديرن
حاا ت ديل شده است .
تبصره  – 2م نای محاس ه وجه التزام تاخیر تاديه دين در خصوص مرواردی کره خريردار بره لحراا ارايره اطالعرات
نادرست موثر در انعداد و اجرای اين قرارداد  ،از تسهیالت بانک به نحو غیر مجاز استفاده نموده باشد  ،تاريخ انعدراد
قرارداد حاضر می باشد .
ماده  -9بانک پس از گمشت حداکثر دوماه از سررسید هريک از اقساط و عدم بازپرداخت آن ها توس خريردار و يرا
بالفاصله پس از حاا شدن ديون خريدار  ،موضو را از طريق هر يک از نشانی های مندرج در مراده ( )1ايرن قررارداد
و اصالحیه های اعالمی احتمالی  ،به اطال ضامن  /ضامنین ووثیده گمار  /گماران می رساند .در غیرر ايرن صرورت،
اخم وجه التزام تأخیر تأديه دين ممکور در ماده ( )8از ضامن/ضامنین و وثیدهگمار/گماران امکانپمير نخواهد بود.
ماده  – 11خريدار به طور غیر قابل رجو به بانک اجازه و اختیار داد که هرگونه مطال ات خود ناشی از ايرن قررارداد
را اعم از مستدیم يا غیر مستدیم پس ازسررسید و در صورت عدم پرداخت  ،از موجودی هر يک از حساب ها (ريرالی
و ارزی)  ،امواا واسناد آنان نزد بانک و يا ساير بانکها و موسسات اعت اری  ،راساً و بدون نیاز بره حکرم قضرائی يرا
اجرايی برداشت نموده و به حساب بدهی خريدار منظور نمايد  .در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانرک آن
را به نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران محاسر ه و برداشرت مری نمايرد  .اقردام بانرک در ايرن
خصوص برای خريدار غیر قابل اعتراض و الزم االجرا می باشد .
تبصره  -1هرگونه وجوهی که پس از سررسید يا معوق شدن مطال ات اين قرارداد به بانک پرداخت و يرا از حسرابها
و امواا و اسناد برداشت می شود  ،ابتدا بابت هزينه های قانونی و کارمزدها منظور شده و مابدی بین سه جزء مانرده
اصل تسهیالت  ،سود و وجه التزام تاخیرتاديه دين تسهیم بالنس ه می شود .
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تبصره  -2بانک اقدامات موضو اين ماده را پس از اجرايی نمودن  ،از طريق نشانی مندرج در ماده ( )1اين قرارداد و
اصالحیه های اعالمی احتمالی  ،به خريدار اطال می دهد .
ماده  – 11ضامن  /ضامنین با علم و اطال ووقوف کامل راج به منردرجات ايرن قررارداد و کمیرت و کیفیرت تعهردات
خريدار  ،منفرداً  ،مشترکاً و متضامناً  ،انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهی هايی که در ارت اط برا انجرام موضرو ايرن
قرارداد به عهده خريدار است را تعهد نمودند و بانک به استناد اين قرارداد حق دارد عالوه بر مراجعه به خريدار  ،بره
هريک از ضامنین  ،منفرداً يا مشترکاً مراجعه و ايفای تعهدات قرارداد را مطال ه و وجوه متعلده را وصوا نمايد .
ماده  -12هرگاه بانک برای وصوا مطال ات خود درخواست صدور اجرائیه نمايد و حکم به نفر بانرک صرادر شرود ،
پرداخت کلیه هزينه های اجرايی و م لغی معادا آيین نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرايی و همچنین در صورتی که
بانک ناگزير از توسل به اقدامات قضايی گردد ،هزينه های قضايی و دادرسی و حق الوکاله وکیرل يرا نماينرده قضرايی
و خسارات از هر جهت (ط ق تشخیص و اعالم بانک) بر ذمه خريدار بوده که عالوه بر انجام ساير تعهدات  ،ملرزم بره
پرداخت آن می باشد .
ماده  -13به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از اين قرارداد  ،وثیده مشروحه ذيل :
(مشخصات کامل وثیده ماخوذه ذکر گردد)

..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
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توس خريدار دروثیده بانک مستدر گرديد .ق ض و اق اض در خصوص مورد وثیده مندرج در اين ماده به عمل آمرد و
حسب مورد مجدداً به طور صحیح و سالم تحويل مالک يا مالکین داده شد .
ماده  – 14خريدار تعهد نمود ؛ هر آن چه مورد وثیده قرار می گیرد را بالفاصله پس از امضای قرارداد حاضرر  ،همره
ساله به م لغی که مورد موافدت بانک باشد در برابر آتش سوزی  ،انفجرار  ،زلزلره  ،سریل  ،صراعده و سراير خطررات
مرت طی که بانک تعیین می کند  ،نزد يکی از شرکت های بیمه مجاز  ،به هزينه خود و به نفر بانرک بیمره نمايرد وبیمره
نامه را بالدرنا به بانک تسلیم کند  .هم چنین پانزده روز ق ل از اندضای مدت بیمه  ،مدارک تجديرد بیمره را بره بانرک
ارايه دهد  .در صورتی که خريدار تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد  ،بانک می تواند وثرايق را وکالتراً از طررف
خريدار به هزينه خود بیمه نموده و م لغ هزينه شده را از خريدار مطال ه يا به حساب وی منظور نمايرد  .برديهی اسرت
وکالت ممکور نافی تعهدات و مسئولیت های خريدار نخواهد بود  .ضمناً خريدار مکل

است در صورت بروز خسرارت

به موارد بیمه شده  ،سريعاً به بیمه گر و بانک اطال دهد .
ماده  -15در صورتی که به تشخیص بانک  ،خريدار و يا ضامن  /ضامنین از مفاد ايرن قررارداد تخلر

نماينرد  ،بانرک

می تواند نس ت به صدور اجرائیه جهت وصوا مطال ات خود به طرفیت هريک از اشخاص ياد شده اقدام نمايد .
ماده  - 16خريدار ضمن اعالم و اقرار به اين که تاکنون نس ت به عین مورد وثیده هیچ گونه معاملره ای انجرام نشرده
است ،متعهد و ملتزم گرديد که :
 -1-16از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نس ت به عین مورد وثیده خودداری نمايد .
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 -2-16بدون موافدت بانک در مورد وثیده تغییری ايجاد ننمايد و از انجام هر اقدامی کره موجرب ندصران بهرای مرورد
وثیده باشد خودداری نمايد .
 -3-16در صورتی که در مورد وثیده عالوه بر مستحدثات  ،تاسیسرات و تجهیرزات فعلری  ،مسرتحدثات و تاسیسرات
و تجهیزات ديگری اضافه شود  ،جزء مورد وثیده خواهد بود .
 -4-16در صورتی که ق ل از فک اين سند تمام يا قسمتی از مورد وثیده در معررض اجررای طررح هرای موسسرات و
شرکت های دولتی و شهرداری و امثاا آن قرار گیرد  ،بانک  ،قائم مدام ووکیل بالعزا و وصی بعد از فروت مالرک يرا
مالکین مورد وثیده است که تمامی تشريفات قانونی را انجام دهد و با امضای اسناد و دفاتر مربوط  ،وجوهی را که از
طرف موسسه ذيرب در ق اا تملک تمام يا قسمتی از مورد وثیده پرداخت خواهد شرد  ،بره صرورت ندردی يرا قسرطی
دريافت کند و پس از کسر و احتساب هزينه های متعلده  ،مطال رات خرود را از محرل باقیمانرده وجره  ،وصروا نمايرد .
هرگاه بهای ملک  ،در صندوق ث ت يا دادگستری س رده شده باشد  ،بانک حق دريافت وجوه س رده را به میزان هزينه
های متعلده و مطال ات خود خواهد داشت  .در صورتی که وجوه وصوا شرده و يرا مرورد وثیدره موضرو ايرن بنرد ،
تکافوی مطال ات بانک را ننمايد  ،خريدار متعهد گرديد کلیه بدهی های خود را بنا به تشخیص بانک  ،فوراً ب ردازد .
 -5-16هرگونه ندل و انتداا ق لی نس ت به مناف مورد وثیده (ولو اين که ضمن سند عادی باشد) را کت اً به اطال بانک
رسانده و نیز ق ل از انتداا مناف مورد وثیده تحت هر عنوان  ،از بانک تايیديه اخم نمايند .
 -6- 16در صورتی که مورد وثیده به تملک بانک در آيد  ،محل مورد وثیده را تخلیره و تحويرل بانرک نمايرد  .در غیرر
اينصورت به استناد مفاد اين قرارداد و نیز سند انتداا اجرايی ،بانک می تواند از هر يک از طرق قانونی  ،مرورد انتدراا
را تخلیه و تصرف نمايد.
ماده  -17کلیه وکالت های تفويضی به بانک و نیز تمامی شراي قرارداد حاضر برای طرفین معین است و با سلب حق
عزا وضم وکیل و امین و غیره و سلب حق اجرای مورد وکالت توس موکل می باشد .
ماده  – 18خريدار ق وا نمود در صورتی که بانک به منظور رونق بازار ثانويه مطال ات رهنی  ،مطال رات ايرن قررارداد
را به اشخاص ديگر منتدل کند  ،تضمینات و وثايق اين قرارداد به تعهدات الحق نیز منتدل شده و کماکان بابت تعهردات
انتداا يافته در رهن ووثیده  ،باقی باشد .
ماده  – 19کلیه هزينه های مربوط به ث ت قرارداد حاضر از جمله حق الث ت و حق التحرير  ،بدون حق رجو به بانک ،
کالً به عهده خريدار است .
ماده  -21خريدار و ضامن  /ضامنین ق وا نمودند بانک می تواند هرگونه داده و اطالعات ايشان مرت

با اين قرارداد

را در اختیار شرکت سنجش اعت ار مورد تايید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران قراردهد .
ماده  – 21اين قرارداد بر اساس توافق طرفین و بر ط ق ماده  « 15قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) » و اصالحات
و الحاقات قانونی آن و ماده ( « )7قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانکی و کاهش هزينه های طرح و تسرري در اجررای
طرح های تولیدی و افزايش مناب مالی و کار آيی بانک ها » در حکم سند رسمی و الزم االجرا بوده و تاب مفاد « آيین
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا » می باشد و تمامی امضاکنندگان ق وا نمودند که کلیه مندرجات قررارداد را
پميرفته و نس ت به آن هیچ گونه اختالفی ندارند و خريدار و ضامن  /ضامنین حق هرگونه ايراد و اعتراضی را نسر ت
به مفاد قرارداد و نیز نس ت به اقدامات اجرايی بانک برای وصوا مطال ات خود و ايفای تعهدات خريدار در هر مرحلره
از عملیات اجرايی را از خود سلب و اسداط نمودند .
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اين قرارداد در  31ماده و  9ت صره ودر  ...........نسخه تنظیم و به رويت کامل بانک  ،خريدار  ،ضامنین و وثیده گماران
رسید و ايشان ضمن اقرار به اطال و آگاهی کامل از مفاد اين قرارداد و پمير

ت عات حدوقی و قانونی ناشری از آن ،

به امضای تمامی صفحات آن م ادرت نمودند و يک نسخه از اين قرارداد به هريک از آنها تسلیم گرديد .
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