کد 0202:

محل الصاق
تمبر

شماره:

مالیاتی

تاریخ :

«قرارداد مرابحه»
ماده  -0طرفين قرارداد:
این قرارداد بر اساس قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب  0660/6/8مجلس شوراي اسالمي و اصالحات
بعدي آن و نيز آیيننامهها ،دستورالعملها و بخشنامههاي ابالغي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران ،بين
امضاکنندگان زیر منعقد ميگردد:
الف -بانک رفاه کارگران  -شعبه  ...........................................کد  ...............داراي شماره اقتصادي 5000 - 0051 - 6665

به نشاني  ....................................................................................................................................................................................با
نمایندگي آقاي/خانم  ...................................................................که از این پس در این قرارداد بانک ناميده ميشود و
ب( -در صورتي که تسهيالتگيرنده شخص حقيقي باشد)
ب-0آقاي/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 ..........................................................................
.....................................................................

شماره

تماس

ثابت

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

شماره

تلفن

همراه

 ...........................................پست الکترونيک ................................................................................................................................
(در صورتي که تسهيالتگيرنده شخص حقوقي باشد)
ب-0شرکت  ...............................................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
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اتباع خارجي  .........................................................به عنوان  .........................................شرکت و آقاي/خانم
 .................................................فرزند  ...........................................شماره شناسنامه  ......................تاریخ تولد
...........................................

کد

اختصاصي

ملي/شماره

اتباع

خارجي/شماره

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

الکترونيک

 .............................................................که از این پس در این قرارداد متقاضي ناميده ميشود.
ج – ضامن  /ضامنين ( :در صورت اخذ ضمانت حسب صالحدید بانک)
(در صورتي که ضامن  /ضامنين شخص حقيقي باشد)

ج-0آقاااي  /خااانم  ...............................................فرزنااد  ..........................تاااریخ تولااد  ..........................شااماره شناساانامه
 ......................محاااال صاااادور  ..........................شااااماره سااااریال شناساااانامه  ..........................................کااااد ملااااي
 ....................................................کاااااااااااد پساااااااااااتي  ...................................................باااااااااااه نشاااااااااااااني
 ................................................................................................................................................شاااااااماره تمااااااااس ثابااااااات
 ..........................................شماره تلفن همراه  ........................................پست الکترونيک ...................................
ج-0آقاااي  /خااانم  ...............................................فرزنااد  ....................تاااریخ تولااد  ..........................شااماره شناساانامه
 ......................محااااال صااااادور  ...................شاااااماره ساااااریال شناسااااانامه  .................................کاااااد ملاااااي
 ....................................................کااااااااااااد پسااااااااااااتي  .................................................بااااااااااااه نشاااااااااااااني
 ................................................................................................................................................شاااااااماره تمااااااااس ثابااااااات
 ..........................................شماره تلفن همراه  ........................................پست الکترونيک ...................................
(در صورتي که ضامن  /ضامنين 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  .....................................بااااه عنااااوان  ...............................شاااارکت و آقاااااي  /خااااانم
 .........................................فرزناااااد  .................................شاااااماره شناسااااانامه  ..................................تااااااریخ تولاااااد
 ..............................کدملي  ......................................به عنوان  ........................شرکت و با مهار شارکت طباق آگهاي شاماره
 ................................روزنامه رسمي شماره  ...................................مورخ  .............................کاد پساتي .................................
بااه نشاااني  .........................................................................................................شااماره تماااس ثاباات ..................................
شماره تلفن همراه  .......................................پست الکترونيک ...............................................................................
که از این پس در این قرارداد اختصاراً ضامن/ضامنين ناميده ميشوند و بدینوسيله کليه تعهدات متقاضي را منفرداً ،
مجتمعاً و متضامناً در قبال بانک تقبل نمودند از طرف دیگر  ،منعقد گردید.
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تبصره -نشاني ،پست الکترونيک و تلفنهاي بانک ،متقاضي و ضامن/ضامنين همان موارد مندرج در این ماده است.
چنانچه یکي از اشخاص مزبور نشاني ،پست الکترونيک و تلفنهاي خود را تغيير دهد باید موضوع را به صورت
کتبي به طرفهاي دیگر ابالغ کند .تا وقتي که تغيير موارد فوق ،کتباً به طرف دیگر ابالغ نشده باشد ،کليه مکاتبات و
مراسالت و ابالغيهها و اخطاریههاي اجرایي و غيره ،حسب مورد از طریق شماره تلفن (پيامک) ،پست الکترونيک و
نشاني که در این ماده قيد شده است ،ارسال ميشود و ابالغ شده تلقي ميگردد.
ماده  -0موضوع قرارداد عبارت است از فروش اموال/ارائه خدمات به متقاضي با مشخصات زیر:
..........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ......................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ..............................................
..........................................................................................................................................................................................
متقاضي از کميت ،کيفيت و اوصاف مورد معامله مطلع بوده و حسب درخواست و تعهدنامه مورخ  ........./......./.......که
به امضاي وي رسيده ،متعهد به خرید/دریافت آن از بانک شده است.
ماااده  -6کاال بهاااي فااروش مااورد معاملااه بااه متقاضااي (بااه عاادد) ( ........................................................بااه حااروف)
 ................................................................................................................مشتمل بر قيمت تمام شده خرید مورد معامله توسا
باناااااااااک معاااااااااادل (باااااااااه عااااااااادد) ( .................................................................باااااااااه حاااااااااروف)
 ..........................................................................................................و سود باناک معاادل  ...........درصاد باه مبلا (باه عادد)
(...............................................بااه حااروف)  .........................................................................................................تعيااين گردیااد
کاااااه باناااااک حساااااب ماااااورد ،مبلااااا (باااااه عااااادد) ( ......................................................باااااه حاااااروف)
 ...........................................................................................................را به عنوان پيشدریافات اخاذ نماود و متقاضاي ضامن
قباااول ماااوارد فاااوق متعهاااد شاااد ماااابقي باااه مبلا ا (باااه عااادد) ( ......................................................باااه حاااروف)
 ..............................................................................................................را بااه صااورت نقاادي/نساايه دفعااي /نساايه اقساااطي
مساوي /نسيه اقساطي غيرمساوي /در سررسيد/هاي معيني به شرح ذیل به بانک پرداخت نماید.
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
تبصره  -0متقاضي متعهد شد در سررسيد آخرین قس آن چه از بدهي ،هزینهها و مطالبات مندرج در این قرارداد بار
ذمه وي باقي مانده باشد ،یکجا به بانک پرداخت و تسویه نماید.
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تبصره  -0در صورتي که متقاضي قبل از سررسيد اقساط مبادرت به تسویه تمام یا قسمتي از بدهي خود نماید ،بانک
حداقل  02درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را متناسب با مدت باقيمانده تا سررسيد قس یا اقساط پرداخات
شده به عنوان پاداش به متقاضي مسترد مينماید.
ماده  5ا مدت این قرارداد از تاریخ امضاي آن لغایت  ..........................مي باشد .
ماده  6ا بانک موافقت نمود /موافقت ننمود /که حق انتخاب ،خرید و تحویل اموال/خدمات موضاوع ایان قارارداد را باه
متقاضي واگذار نماید.
تبصره -در صورت موافقت بانک با واگذاري حق انتخاب ،خرید و تحویل اموال/خدمات موضوع این قرارداد،
مسئوليت اخذ کليه مجوزهاي الزم در این خصوص بر عهده متقاضي ميباشد.
ماده  6ا متقاضي کليه خيارات خصوصاً «خيار عيب و غبن» را از خود سلب و ساق نمود.
ماده  1ا دفاتر و صورتحسابهاي بانک در هر مورد معتبر است .دفاتر و صورتحسابهاي بانک از نظار اعاالم باه
مراجع قضایي و یا دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دوایر اجراي ثبت جهت محاسبات بعدي در جریان عملياات اجرایاي
در هر مورد مالک عمل ميباشد.
تبصره  -طرفين توافق نمودناد ،هرگوناه اشاتباه باناک در محاسابات قابال برگشات باوده و ضامن قباول محاسابات
اصالحي ،نسبت به تنظيم و اصالح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمایند.
ماده  -8پرداخت تمامي هزینه هاي مربوط و انجام کليه تشریفات انتقال اموال/خدمات موضوع ایان قارارداد بار عهاده
متقاضي بوده و متقاضي حق مطالبه وجهي بابت هزینههاي مربوط از جمله حقالوکاله را از خود سلب و ساق نمود.
ماده  -0متقاضي اظهار نمود از مقررات و ضواب بانک در خصوص تسهيالت مرابحه مطلع گردیاده و حاائز شارای
دریافت تسهيالت ميباشد .در صورتي که به تشخيص بانک  ،متقاضي از مفاد ایان قارارداد از جملاه هرگوناه معاملاه
ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه این قرارداد تخطي نموده و یا از تساهيالت باه نحاو غيرمجااز اساتفاده
نموده باشد ،بانک ميتواند مانده مطالبات را به دین حال تبدیل نماید .چنانچه متقاضي اقساط ماذکور در مااده ( )6را
در سررسيد مقرر پرداخت ننماید ،باقيمانده اقساط حسب ضواب ابالغي از سوي باناک مرکازي جمهاوري اساالمي
ایران ،تبدیل به دین حال شده و بانک حق مطالبه تمامي طلب خود را از متقاضي به صورت یکجا خواهد داشت.
ماده  -02متقاضي متعهد گردید در صورت تخطي از مفاد این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان
نسبت به عين مورد وثيقه این قرارداد و یا استفاده از تسهيالت موضوع این قرارداد به نحو غيرمجاز ،حسب مورد از
تاریخ سررسيد اقساط یا تبدیل دیون به دین حال ،تا تاریخ تسویه بدهي ،عالوه بر وجوه تأدیه نشده خود ،مبلغي به
عنوان وجه التزام تأخير تأدیه دین که طبق دستورالعمل محاسباتي:
تعداد روز × نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين × مانده مطالبات
تعداد روزهاي واقعي سال * 011

محاسبه ميگردد ،به بانک پرداخت نماید .نرخ وجه التزام تأخير تأدیه دین ،معادل  6درصد بعالوه نرخ سود متعلقه
 ...........درصد ،مجموعاً معادل  ...........درصد ميباشد.
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تبصره  -0مانده مطالبات مندرج در دستورالعمل محاسباتي این ماده حسب مورد عبارت است از مانده اقساط
سررسيد شدهاي که متقاضي نسبت به پرداخت آن به بانک اقدام ننموده است و اقساط سررسيد نشدهاي که به دین
حال تبدیل شده است.
تبصره  - 0مبناي محاسبه وجه التزام تأخير تأدیاه دیان در خصاوص ماواردي کاه تخلاف متقاضاي ناشاي از ارایاه
اطالعات نادرست مؤثر در انعقاد و اجراي این قرارداد و یاا مصارف تساهيالت در محلاي خاارج از موضاوع قارارداد
باشد ،تاریخ انعقاد قرارداد حاضر ميباشد.

ماده  -00بانک پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسيد هر یک از اقساط و عدم بازپرداخت آنها توس متقاضي و
یا بالفاصله پس از حال شدن دیون متقاضي ،باید مراتب را از طریق موارد نشاني مندرج در ماده ( )0این قرارداد و
اصالحيههاي اعالمي احتمالي ،به ضامن/ضامنين و وثيقهگذار/گذاران ارسال نماید .در غير این صورت ،اخذ وجه
التزام تأخير تأدیه دین مذکور در ماده ( )02از ضامن/ضامنين و وثيقهگذار/گذاران امکانپذیر نخواهد بود.
ماده  -00متقاضي و ضامن/ضامنين به طور غيرقابل رجوع به بانک اجازه و اختيار دادند که هرگونه مطالبات خود
ناشي از این قرارداد را اعم از مستقيم یا غيرمستقيم پس از سررسيد یا حال شدن دیون 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 نياز به حکم قضائي یا اجرایي برداشت نموده و به حساب بدهي متقاضي 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 متقاضي و ضامن/ضامنين غيرقابل اعتراض و الزماالجراء
ميباشد.
تبصره 0ا هرگونه وجوهي که پس از سررسيد یا به تعویق افتادن مطالبات 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 بين سه
جزء مانده اصل تسهيالت ،سود و وجه التزام تأخير تأدیه دین تسهيم بالنسبه ميشود.
تبصره 0ا بانک اقدامات موضوع این ماده را پس از اجرایي نمودن ،از طریق نشاني مندرج در ماده ( )0این قرارداد و
اصالحيههاي اعالمي احتمالي ،حسب مورد به متقاضي یا ضامن/ضامنين اطالع ميدهد.
ماده  -06ضامن/ضامنين با علم و اطالع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کميت و کيفيت تعهدات
متقاضي  ،منفرداً  ،مشترکاً و متضامناً  ،انجام کليه تعهدات و پرداخت بدهيهایي که در ارتباط با انجام موضوع این
قرارداد به عهده متقاضي است را تعهد نمودند و بانک به استناد این قرارداد حق دارد عالوه بر مراجعه به متقاضي ،به
هریک از ضامنين ،منفرداً و یا مشترکاً مراجعه و ایفاي تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید.
ماده -05هرگاه بانک براي وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائيه نماید  ،پرداخت کليه هزینههاي اجرایي و
مبلغي معادل آیيننامه تعرفه حقالوکاله در امور اجرائي و همچنين در صورتيکه بانک ناگزیر از توسل به اقدامات
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قضایي گردد و حکم به نفع بانک صادر شود  ،هزینههاي قضایي و دادرسي و حقالوکاله وکيل یا نماینده قضایي و
خسارات از هر جهت (طبق تشخيص و اعالم بانک) بر ذمه متقاضي بوده که عالوه بر انجام سایر تعهدات ،ملزم به
پرداخت آن ميباشد.

ماده  -06به منظور تضمين حسن انجام تعهدات ناشي از این قرارداد ،موارد مشروحه ذیل:
(مشخصات کامل وثيقه /وثایق مأخوذه ذکر گردد)
..........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ......................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ ..............
توس

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

متقاضي و یا وثيقهگذار/گذاران (در صورتي که شخص حقيقي 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

الکترونيک

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

ثبت

شرکتهاي

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

اقتصادي

کد

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

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
 ..................................................................به نشاني ......................................................................................................................
شماره تماس ثابت  ...................................................شماره تلفن همراه  ...............................................................پست
الکترونيک  ........................................................................................در وثيقه بانک مستقر گردید .قبض و اقباض
درخصوص مورد وثيقه مندرج در این ماده به عمل آمد و حسب مورد مجدداً به طور صحيح و سالم تحویل مالک یا
مالکين داده شد.
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کد 0202:

ماده -06متقاضي تعهد نمود که حسب مورد و در صورت تقاضاي بانک  ،هر آنچه مورد وثيقه قرار ميگيرد را پس
از امضاي قرارداد حاضر ،در مدت انجام آن ،همه ساله به مبلغي که مورد موافقت بانک باشد در برابر آتشسوزي،
انفجار ،زلزله ،سيل ،صاعقه و سایر خطرات مرتبطي که بانک تعيين ميکند نزد یکي از شرکتهاي بيمه مجاز ،به
هزینه خود و به نفع بانک بيمه نماید و بيمهنامه را بالدرنگ به بانک تسليم کند ،همچنين پانزده روز قبل از انقضاء
مدت بيمه ،مدارک تجدید بيمه را به بانک ارائه دهد .در صورتي که متقاضي تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد،
بانک ميتواند وثائق را وکالتاً از طرف متقاضي به هزینه خود بيمه نموده و مبل هزینه شده را از متقاضي مطالبه یا
به حساب وي منظور نماید .بدیهي است وکالت مذکور نافي تعهدات و مسئوليتهاي متقاضي نخواهد بود .ضمناً
متقاضي مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بيمه شده ،سریعاً به بيمهگر و بانک اطالع دهد.
ماده  -01در صورتي که به تشخيص بانک  ،متقاضي و یا وثيقهگذار/گذاران و یا ضامن/ضامنين از مفاد این قرارداد
تخلف نمایند ،بانک ميتواند نسبت به صدور اجرائيه جهت وصول مطالبات خود به طرفيت هریک از اشخاص یادشده
اقدام نماید.
ماده  -08وثيقهگذار/گذاران ضمن اعالم و اقرار به این که تاکنون نسبت به عين مورد وثيقه هيچگونه معاملهاي انجام
ندادهاند ،متعهد و ملتزم گردیدند که:
 -0-81از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه خودداري نمایند.
 -0-08بدون موافقت بانک در مورد وثيقه تغييري ایجاد ننمایند و از انجام هار اقادامي کاه موجاب نقصاان بهااي
مورد وثيقه باشد خودداري نمایند.
 -6-08در صورتي که در مورد وثيقه عالوه بر مستحدثات ،تأسيسات و تجهيزات فعلي ،مساتحدثات و تأسيساات
و تجهيزات دیگري اضافه شود ،جزء مورد وثيقه خواهد بود.
 -5-08در صورتي که قبل از فک این سند تمام یا قسمتي از مورد وثيقه در معرض اجراي طرح هااي مؤسساات و
شرکتهاي دولتي و شهرداري و امثال آن قرار گيرد  ،بانک  ،قائممقام و وکيل بالعزل و یا وصي بعد از
فوت وثيقه گذار/گذاران است که تمامي تشریفات قانوني را انجام دهد و با امضاي اسناد و دفاتر مربوط ،وجاوهي
را که از طرف مؤسسه ذي رب در قبال تملک تماام یاا قسامتي از ماورد وثيقاه پرداخات خواهاد شاد ،باه
صورت نقدي یا قسطي دریافت کند و پس از احتساب و کسر هزینه هاي متعلقه ،مطالبات خاود را از محال
باقيمانده وجه ،وصول نماید .هرگاه بهاي ملک ،در صندوق ثبت یا دادگستري سپرده شده باشد ،بانک حق
دریافت وجوه سپرده را به ميزان هزینه هاي متعلقه و مطالبات خود خواهد داشات .در صاورتيکاه وجاوه
وصول شده و یا مورد وثيقه موضوع این بند ،تکافوي مطالبات بانک را ننماید ،متقاضي متعهد گردید کلياه
بدهيهاي خود را بنا به تشخيص بانک  ،فوراً بپردازد.
 -6-08هرگونه نقل و انتقال قبلي نسبت به منافع مورد وثيقه (ولو این که ضمن سند عادي باشد) را کتباً باه اطاالع
بانک رسانده و نيز قبل از انتقال منافع مورد وثيقه تحت هر عنوان ،از بانک تأیيدیه اخذ نمایند.
 -6-08در صورتي که مورد وثيقه به تملک بانک درآید ،محل مورد وثيقه را تخليه و تحویل باناک نمایناد .در غيار
این صورت به استناد مفاد این قرارداد و نيز سند انتقال اجرایي ،بانک مي تواند از طریق ادارات ثبت اساناد
و امالک ،مورد انتقال را تخليه و تصرف نماید.
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کد 0202:

ماده  -00کليه وکالتهاي تفویضي به بانک موضوع مواد  06 ،00و ( 08بند  )5-08و 00قرارداد حاضر ،ضمن عقد
خارج الزم براي طرفين معين است و با سلب حق عزل و ضم وکيل و امين و غيره و سلب حق اجراي مورد وکالت
توس موکل ميباشد.
ماده  -02متقاضي و وثيقهگذار/گذاران قبول نمودند درصورتي که بانک حسب ضواب

و مقررات مربوطه از جمله

مقررات بانک مرکزي ،مطالبات این قرارداد را به اشخاص حقوقي دیگر منتقل کند ،تضمينات و وثایق این قرارداد به
تعهدات الحق نيز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثيقه ،باقي باشد.
ماده  -00کليه هزینههاي مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حقالثبت و حقالتحریر ،بدون حق رجوع به بانک  ،کالً
به عهده متقاضي است.
ماده  -00متقاضي و ضامن/ضامنين قبول نمودند بانک ميتواند هرگونه داده و اطالعات ایشان را در اختيار شرکت
سنجش اعتبار مورد تأیيد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران قرار دهد.
ماده  -06این قرارداد بر اساس توافق طرفين و بر طبق ماده « 06قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)» و اصالحات و
الحاقات قانوني آن و ماده (« )1قانون تسهيل اعطاي تسهيالت بانکي و کاهش هزینههاي طرح و تسریع در اجراي
طرحهاي توليدي و افزایش منابع مالي و کارآیي بانکها» ،در حکم سند رسمي و الزماالجراء بوده و تابع مفاد «آیين
نامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزماالجراء» ميباشد و تمامي امضاءکنندگان قبول نمودند که کليه مندرجات قرارداد را
پذیرفته و نسبت به آن هيچگونه اختالفي ندارند و متقاضي ،ضامن/ضامنين و وثيقهگذار/گذاران حق هرگونه ایراد و
اعتراضي را نسبت به مفاد قرارداد و نيز نسبت به اقدامات اجرایي بانک براي وصول مطالبات خود و ایفاي تعهدات
متقاضي در هر مرحله از عمليات اجرایي از خود سلب و اسقاط نمودند.
ماده  -05مفاد این قرارداد نافي حق اعتراض متقاضي در مراجع ذيصالح نميباشد.
این قرارداد در ( )05ماده و ( )0تبصره و در  ..............نسخه تنظيم و به رؤیت کامل بانک  ،متقاضي ،ضامن/ضامنين و
وثيقه گذار/گذاران رسيد و ایشان 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 تسليم
گردید.

محل امضاو مهر بانک

محل امضا /مهر و امضاء متقاضي

8

محل امضا /مهر و امضا ضامنين  /وثيقه گذاران

