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 «بسمه تعالي»                                                                
 .........: ...................شماره                         ( 016نمونه )                                                             

 .....: .......................تاريخ   " سهیالت قرض الحسنهپرداخت ت متمم قرارداد"                     
  ...............: ...........پيوست                      - ويژه كاركنان بانك -                                        ----کد  -------شعبه 

بمنظور پرداخت ............ ..............مديريت /اداره...... ...........مورخ .... .....................پيرو قرارداد پرداخت تسهيالت قرض الحسنه شماره 
 : اين متمم قرارداد بين ........................... خانم /مابه التفاوت تسهيالت قرض الحسنه به آقای

...................... كد ملي .......... صادره از ....... ......تاريخ تولد ... ..........امه بشماره شناسن............. فرزند ....................... آقای /خانم (الف
 ........................................................................به نشاني  ................بشماره پرسنلي .................. شاغل در  ....................بشماره اقتصادی 

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

 ناميده مي شود،  "بانك"كه در اين قرارداد ........................................ آقای / به نمايندگي خانم ........................بشماره اقتصادی 
 .ملزم و متعهد به انجام مفاد آن گرديدند از طرف ديگر منعقد و طرفين

  :ماده یک
ريال مابه التفاوت قرض الحسنه ............................................ بانك عالوه بر مبلغ قرض الحسنه پرداختي بموجب قرارداد فوق الذكر مبلغ 

. ت نمود و قرض گيرنده به دريافت قرض الحسنه مذكور اقرار نموددرصد در سال به قرض گيرنده پرداخ ..........مزبور را با نرخ كارمزد 
 .ريال گرديد.................................................... به بانك مبلغ ( ناشي از قرارداد فوق الذكر و اين قرارداد)لذا مجموع بدهي قرض گيرنده 

  :ماده دو
رض الحسنه دريافتي بموجب قرارداد فوق الذكر به بانك، قرض گيرنده متعهد گرديد با توجه به بازپرداخت بخشي از مانده بدهي ق

لذا . به بانك پرداخت و تسويه نمايد( ماه... .......)....باقيمانده قرض دريافتي بموجب قرارداد مذكور و اين قرارداد را در مدت باقيمانده 
و اين قرارداد،  ......................مورخ .......... ...................قرض گيرنده ضمن اقرار و قبول مفاد و شروط و تعهدات ناشي از قرارداد شماره 

ل و تعهد نمود مبلغ مندرج در ماده يك اين قرارداد را در پرداخت اقساط بدهي خود ناشي از قرارداد مذكور و اين متمم قرارداد را قبو
 .ريال مي باشد در قبال قبض رسيد به بانك بپردازد .........................................................قسط متوالي ماهيانه كه مبلغ هر قسط  ..... .........

سررسيد اقساط بعدی به فاصله يك ماه از سررسيد ماه قبل مي باشد و قرض گيرنده متعهد شد  و ........................سررسيد اولين قسط روز 
در سررسيد آخرين قسط آنچه از بدهي و يا ساير هزينه ها و مطالبات ناشي از قرارداد مذكور و اين متمم قرارداد بر ذمه وی باقي مانده 

 .باشد يكجا به بانك پرداخت و تسويه نمايد
رگاه قرض گيرنده در پرداخت هريك از اقساط تاخير نمايد مبلغي طبق مفاد ماده شش قرارداد مذكور از تاريخ سررسيدقسط ه –تبصره 

 .گردد وصول مي مزبورتا تاريخ واريز برذمه وی تعلق خواهدگرفت كه طبق روش بانك محاسبه و
  :ماده سه

قرارداد مذكور و اين قرارداد كليه بدهي ناشي از هردو قرارداد به دين  قرض گيرنده قبول نمود در صورت تخلف از مفاد ، قيود و شروط
حال تبديل شده و بانك مي تواند به منظور وصول مطالبات خود ناشي از هردو قرارداد از طريق صدور اجرائيه يا هر اقدام قانوني ديگر 

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

  :ماده چهار
بقوت و اعتبار خود باقي و الزم االجراء بوده و  ...................مورخ  ...........................ساير مواد ، قيود و شرايط مندرج در قرارداد شماره 

 باشد و اين قرارداد جزء الينفك قرارداد فوق مي باشد و قرض گيرنده قبول نمود مفاد هر دو قرارداد برای تعيينشامل اين قرارداد نيز مي 
  HB.29/ .مطالبات بانك معتبر و مالک عمل خواهد بود ميزان
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الصاق 

 مترب


