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 «بسمه تعالي»                                                                
 .........: ...................شماره                         ( 501نمونه )                                                             

 .....: .......................تاريخ "ارداد پرداخت تسهيالت قرض الحسنهقر"                                        
  ...............: ...........پيوست                     - ويژه كاركنان بانك -               ----کد  -------شعبه 
  
 :اين قرارداد بين ، نموده..................... ....براي سهيالت  قرض الحسنه از بانك تقاضاي اخذ ت.. ............................آقاي /نظربه اينكه خانم

 .......................كد ملي ........ .. صادره از......... ....تاريخ تولد  .............بشماره شناسنامه .. ..........فرزند ... ....................آقاي /خانم (الف
 ....................................................................به نشاني  ................بشماره پرسنلي ................... شاغل در  .......................بشماره اقتصادي 

  ؛از يك طرف و ،ناميده مي شود "قرض گيرنده"قرارداد كه در اين............... شماره تماس  .....................كد پستي ............ ..................
............................................ ......................................................... به نشاني ...............كد  .............................شعبه  –بانك مسكن  (ب 

 ، ناميده مي شود "بانك"كه در اين قرارداد .................. ......................آقاي / به نمايندگي خانم ........................بشماره اقتصادي 
 .طرف ديگر منعقد و طرفين ملزم و متعهد به انجام مفاد آن گرديدنداز 

 :ماده يك 
درصد درسال ......... ، با نرخ كارمزد ..........................................يال قرض الحسنه به منظور ر........... ......................................بانك مبلغ 

  .دومقرار نابه قرض گيرنده پرداخت نمود و قرض گيرنده به دريافت قرض الحسنه 
 :ماده دو 

لذا قرض گيرنده قبول و تعهد نمود بدهي . ء قرارداد مي باشدماه از تاريخ امضا... .....مدت بازپرداخت قرض الحسنه موضوع اين قرارداد، 
ريال است، ...................................................... ......قسط متوالي ماهيانه كه هريك به مبلغ ........... خود بابت قرض الحسنه دريافتي را در 
يك به فاصله يكماه از سررسيد  و سررسيد اقساط بعدي هر...................... ط روز سررسيد اولين قس .درقبال قبض رسيد به بانك بپردازد

متعهد شد درسررسيد آخرين قسط آنچه از بدهي و يا ساير هزينه ها و مطالبات ناشي از اين قرارداد  قرض گيرندهقسط ماه قبل مي باشد و 
 .نمايد بر ذمه وي باقي مانده باشد يكجا به بانك پرداخت و تسويه

اين قرارداد از  ششو نيز كارمزد قرارداد تاخير نمايد، مبلغي طبق مفاد ماده هر يك از اقساط در پرداخت  قرض گيرندههرگاه  -تبصره 
 . گردد بر ذمه وي تعلق خواهد گرفت كه طبق روش بانك محاسبه و وصول ميتاريخ سررسيد قسط يا كارمزد مزبور تا تاريخ واريز، 

 :ماده سه 
ريال بابت كارمزد سال جاري متعلق به قرض الحسنه را همزمان با دريافت قرض الحسنه . .............................................رض گيرنده مبلغ ق

 .مايد، كارمزد آن سال را نيز به بانك پرداخت نماه هر سال ارديبهشتبه بانك پرداخت نمود و براي سالهاي آينده نيز متعهد گرديد در 
 :ماده چهار 

كامول   قرض گيرنده بطورغير قابل برگشت به بانك وكالت داد مادام كه در خدمت بانك مي باشد و مطالبات ناشي از اين قرارداد بطوور 
تسويه نشده است همه ماهوه معوادل قسوط مقورر در ايون قورارداد از هرگونوه دريوافتي مسوتمر و غيور مسوتمر قورض گيرنوده و در صوورت               

اين وكالت رافع تعهد قرض گيرنده بوه  . از محل دريافتي هاي بازنشستگي وي برداشت و به حساب مطالبات خود منظور نمايد بازنشستگي
 .پرداخت اقساط مقرر در سررسيد نمي باشد

مانوده بودهي    چنانچه رابطه استخدامي قرض گيرنده با بانك تحت هر عنوان و بهر دليل قطع گردد از تاريخ قطع رابطه اسوتخدامي  -تبصره 
در غيور   .نامبرده ناشي از اين قرارداد به دين حال تبديل شده و وي متعهد است كل بدهي خوود را دفعتواو واحوده پرداخوت و تسوويه نمايود      

اينصورت بانك با توجه به مفاد اين قرارداد اختيار دارد از هرگونه اموال يا مطالبات قرض گيرنده نزد خوود از جملوه مانوده صوندو  پو       
 .راساو برداشت و مطالبات خود را تسويه نمايد. . . نداز بازنشستگي، تامين آتيه و ا

 :ماده پنج 
مقابول   ، تعهودات قورض گيرنوده را در   ناشي از اين قورارداد  قرض گيرنده به بانك اجازه داد طبق مقررات بانك و تا تسويه كامل مطالبات

 هواي بازنشسوتگي از محول دريوافتي    پو  از  ه دريوافتي قورض گيرنوده از بانوك و     فوت وي تامين خسارت نموده و هزينه آن را از هرگونو 
مطابق دسوتورالعمل اجرايوي صوندو  پو  انوداز رفواه و توامين آتيوه         در صورت فوت قرض گيرنده، . بازنشستگي وي كسر و تسويه نمايد

  .كاركنان بانك مسكن، مطالبات بانك تسويه خواهد شد
 :ماده شش 

كليوه بودهي وي    ،رخالف هريك از شروط و قيود و مواد اين قرارداد رفتار نمايد و يا در پرداخت اقساط تأخير كنود ب قرض گيرندههرگاه 
به دين حال تبديل شده و درصورت عدم تسويه كامل اصل بدهي ناشي از قرارداد تا سررسيد مقرر، به علت تأخير در تأديه بدهي ناشوي از  

ازايوونرو  . مبلغي به ذمه امضاء كننده ايون قورارداد تعلوق خواهود گرفوت      مزبور وواريخ تسويه كامل بدهياين قرارداد، از تاريخ سررسيد تا ت
درصد مانده بدهي براي هر سال نسبت به بدهي موذكور  .... .......مبلغي معادل ،قبول و تعهد نمود عالوه بر بدهي تأديه نشده قرض گيرنده

به همين منظور نامبرده ضمن امضاء اين قرارداد به طور غير قابل برگشت به بانوك اختيوار داد    .برحسب اين قرارداد به بانك پرداخت نمايد
بدون نياز به ابالغ و اخطار كتبي و تشريفات اداري يوا   رامعادل مبلغ مورد قرارداد  ،مزبوركه از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي 

وي نوزد بانوك يوا سواير     اموال و اسوناد   ازجمله حساب يارانه واريزي دولت و ساير حساب نوع قضايي، راساو از هرهرگونه اقدام اجرايي يا 
يا ساير دارائيهاي وي تملوك و بوه حسواب بودهي وي منظوور      وثايق و تضمينات بانكها و موسسات اعتباري برداشت و يا به همان ميزان از 

اخوذ   .و اقدامات بانك در اين خصوص را از خود سلب و ساقط نموود  قرض گيرنده حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخيص. نمايد
   .مبلغ مقرر بشرح فو  مانع تعقيب عمليات اجرائي و ساير اقدامات قانوني براي وصول مطالبات بانك طبق مفاد اين قرارداد نخواهد شد

البات ناشي از اين قرارداد به بانك پرداخت مي بابت مط طساقا كليه مبالغي كه وي پ  از سررسيدقبول نمود  قرض گيرنده -تبصره  
را كليه محاسبات بانك در مورد تعيين ميزان مافوي الذمه  قرض گيرنده. الذمه فو  منظور گرددو مافي  ديون نمايد بالنسبه به حساب اصل

 .از خود سلب و ساقط نمودرا در اين زمينه  داشته و حق هرگونه ادعا و اعتراضقبول 
 : هفت ماده 

                                                 


  .طبق دستورالعمل تكميل شود 

 
 حمل

الصاق 

 مترب
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اقدامات از هريك از تعهدات مندرج در اين قرارداد و محاسبه ميزان طلب بانك براي  قرض گيرندهتشخيص بانك نسبت به تخلف 
 . كافي و قطعي و غيرقابل اعتراض مي باشد ،صدور اجرائيهقانوني و 

 : هشت ماده 
محاسبات بانك اقدامات و ، و خدمات بانكي ضمن اعالم اطالع كامل از ضوابط مقرر درخصوص نحوه اعطاي تسهيالت قرض گيرنده

 .از خود سلب و ساقط نمودرا براساس مقررات مذكور در هر مرحله را قبول نموده و حق هرگونه اعتراض در اين زمينه 
ضمن  ،متعهد گرديد به صرف اعالم بانك قرض گيرندهقابل برگشت بوده و  طرفين توافق نمودند هرگونه اشتباه در محاسبات - تبصره

در  قرض گيرندهعدم قبول و اقدام . بانك اقدام نمايدبراساس نظر قبول محاسبات اصالحي نسبت به تنظيم و اصالح اسناد و اورا  مربوطه 
 .مفاد اين قرارداد اقدام نمايد اين خصوص از مصاديق تخلف از قرارداد تلقي شده و بانك حق خواهد داشت وفق

 : نهماده 
لذا چنانچه به تشخيص بانك احراز گردد  .است شده تنظيمشرايط و مقررات بانك  با رعايتاقرار نمود كه اين قرارداد  قرض گيرنده
نامه پيشگيري و مبارزه با در اثر وقوع هرگونه تقلب و تخلف يا با توسل به يكي از اعمال مندرج در بندهاي ماده يك آيين  قرض گيرنده

بانك  بانك نموده است، تسهيالت استفاده ازهيات وزيران مبادرت به انعقاد اين قرارداد و  1131رشوه در دستگاههاي اجرايي مصوب 
بدون هيچگونه قيد و شرطي حق دارد قرارداد را فسخ و جهت وصول مطالبات و همچنين ساير خسارات وارده به خود وفق مفاد اين 

 .از خود سلب و ساقط نمودرا حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخيص و اقدامات بانك  قرض گيرندهقرارداد اقدام نمايد و 
 :دهماده 

ضمن تعهد به رعايت قوانون و سواير مقوررات و    قرض گيرنده در اجراي قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي آن، 
زه با پولشويي و همچنين ارائه اطالعات، مدارک و مستندات دقيق و صحيح مورد نياز بانك در ايون خصووص، اقورار و تصوريح     ضوابط مبار

نمود كه آخرين اطالعات و مشخصات سجلي، ثبتي و پستي خود و مستندات و مدارک مربوطه را بصورت صحيح و بروز به بانوك اعوالم و   
/ و ثبتوي اعوم از شوركت ناموه    ( درموورد اشوخاص حقيقوي   )درصورت هرگونه تغيير در مشخصات سجلي ارائه نموده است، لذا متعهد گرديد 

، بالفاصله نسبت به اعالم تغييرات و بروز رساني اطالعات (درمورد اشخاص حقوقي)صاحبان امضائ مجاز/ تصميمات هيات مديره /اساسنامه
 .  اقدام نمايد -حسب مورد -نك و سازمان ثبت احوال كشورارائه شده با مستندات مربوطه ضمن تسليم مدارک الزم به با

خدمات موضوع اين قرارداد استفاده نموده و در اين خصوص براي ديگران هيچگونوه  /از تسهيالت  متعهد شد مباشرتاوقرض گيرنده همچنين 
خودمات موضووع ايون قورارداد     /ده از تسوهيالت امكوان اسوتفا   يا كوالو  حقي ايجاد ننمايد بترتيبي كه براي ساير اشخاص تحت هيچ عنوان جزئاو

 .فراهم نشود و درصورت اقدام خالف اين تعهد، بالفاصله مراتب را به بانك اطالع دهد
قبول نمود درصورت تشخيص بانك مبني بر تخلف وي از هريك از تعهدات فو ، قرارداد منفسخ و تعهدات و ديوون موجول    قرض گيرنده

، جهوت  قرض گيرندهخدمات موضوع اين قرارداد به /د و بانك حق دارد ضمن جلوگيري از ارائه تسهيالتوي به دين حال تبديل خواهد ش
حق هرگونه ادعا و اعتوراض نسوبت   قرض گيرنده  وصول مطالبات و همچنين ساير خسارات وارده به خود وفق مفاد اين قرارداد اقدام نمايد و

 .نمودبه تشخيص و اقدامات بانك را از خود سلب و ساقط 
 :ه ديازماده 

بانك مي تواند هرگونه اقدامي براي وصول مطالبات چنانچه قرض گيرنده از ايفاي هريك از تعهدات ناشي از اين قرارداد امتناع نمايد 
اعمال نموده و هزينه هاي مربوطه را بر اساس تشخيص خود محاسبه و به  -مباشرتاو يا ازطريق خريد خدمات ساير اشخاص -معو  خود

بانك ناگزير از توسل به اقدامات اجرائي و قضائي گردد، پرداخت كليه هزينه هاي همچنين در صورتيكه . حساب بدهي وي منظور نمايد
به عهده قرض ( طبق تشخيص و اعالم بانك)اجرائي و قضائي و دادرسي و حق الوكاله وكيل و نماينده قضائي و خسارات از هر جهت 

 .اصالحي قانون عمليات بانكي بدون ربا مطالبه و وصول خواهد شد 11بصره يك الحاقي به ماده گيرنده است كه در اجراي ت
 : دهدوازماده 

اين قرارداد در اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا و اصالحات و الحاقات قانوني آن منعقد گرديد ودر حكم سند الزم االجراء مي 
م و اطالع از كميت و كيفيت معامله و تعهدات موضوع قرارداد ضمن تفاهم و تراضي با بانك امضاء كنندگان اين قرارداد  با عل. باشد

ه كه اين قرارداد در حكم سند رسمي الزم االجراء بوده و تابع مفاد آئين نامه اجراي اسناد رسمي است و هيچگونودندتصريح و تاكيد نم
حق هرگونه ايراد و اعتراض نسبت به  قرض گيرندهآن مي باشند و  و مكلف و ملتزم به رعايتاختالفي در مندرجات آن نداشته 

مندرجات آن و محاسبات و اقدامات اجرائي بانك و اجراي ثبت را تا استيفاي كليه حقو  بانك و ايفاي تعهدات و ديون موضوع 
 .قرارداد از خود سلب و ساقط نمود

 : دهزسيماده 
تحت  -ان بتواند نسبت به انتقال و واگذاري مطالبات يا حقو  خود ناشي از اين قرارداد به غيربه بانك اجازه داد تا در هر زمقرض گيرنده 

بنابراين در صورت انتقال حقو  و مطالبات بانك به غير، كليه تضمينات و وثائق قرارداد كماكان به قووت و اعتبوار   . اقدام نمايد -هر عنوان
 . ز به انتقال گيرنده منتقل خواهد شدخود باقي بوده و حقو  بانك نسبت به وثيقه ني

 : دهچهار ماده
چنانچه يكي از طرفين محل خود را تغيير دهد بايد موضوع را . اقامتگاه طرفين قرارداد همان است كه در اين قرارداد درج گرديده است

به طرف ديگر ابالغ نشده باشد، كليه مكاتبات  به طرف ديگر ابالغ كند و تا وقتي كه تغيير اقامتگاه با نشاني دقيق محل اقامت جديد، كتباو
 .و مراسالت و ابالغيه ها و اخطاريه هاي اجرائي و غيره به نشاني كه در اين قرارداد قيد شده، ارسال گرديده و ابالغ شده تلقي خواهد شد

 :  دهپانزماده 
ناشي ازاين قرارداد، حق فك رهن پالک ثبتي موردوثيقه قرض گيرنده با امضاي اين قرارداد، تا ايفاي كامل تعهدات و تسويه بدهي خود 

حتي  -يا انتقال مانده بدهي آن به غيررا.......... تنظيمي دفتراسناد رسمي ............... مورخ ...... ...............بانك موضوع سند شماره 
ز خود سلب و ساقط نمود و قبول نمود در صورت قابل برگشت ا بطور غير -درصورت تسويه تمام مطالبات بانك ناشي از سند مزبور

تخلف از مفاد، قيود و شروط اين قرارداد يا سند فو  الذكر، كليه بدهي ناشي از هردو قرارداد به دين حال تبديل شده و بانك مي تواند 
هر اقدام قانوني ديگر كه مصلحت بمنظور وصول مطالبات خود ناشي از هر دو قرارداد از طريق صدور اجرائيه نسبت به وثيقه مزبور يا 

تشخيص تخلف و نحوه اقدام قانوني با بانك بوده و قرض گيرنده حق هرگونه اعتراض در اين خصوص را از خود . بداند اقدام نمايد
 HB.29/ .سلب و ساقط نمود


