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

 :ماده يك 

ناشي از قرارداد مورد بحث كه براساس  بدهكار قبول و اقرار نمود كه قرارداد فوق الذكر معتبر و الزم االجرا بوده و تعهد نمود مطالبات بانك
بهه ترتيهب مقهرر در قهرارداد     قسط متوالي ماهيانه ........... ريال مي باشد را در .............. .................................................محاسبات بانك مبلغ 

و سررسيد اقساط بعهدي هريهك بهه فاصهله يهك مهاه از       ...................... ..سررسيد اولين قسط روز  .مزبور در قبال قبض رسيد به بانك بپردازد
بدهكار متعهد شد در سررسيد آخرين قسط آنچه از بدهي و يا ساير هزينه ها و مطالبات ناشي از ايهن قهرارداد بهر    . سررسيد قسط ماه قبل است

 .ذمه وي باقي مانده باشد يكجا به بانك پرداخت و تسويه نمايد
در پرداخهت هريهك از    بهدهكار در تعهد دولهت قهرار دارد، بنهابراين ننانچهه     بدهي بدهكار با توجه به اينكه پرداخت بخشي از مبلغ  –تبصره 

درصد مانده بدهي براي هر سال، از تاريخ سررسيد قسط مزبور تا پايان مدت اين قرارداد، بر ذمهه وي  ......... 1اقساط تاخير نمايد، مبلغي معادل
ضمناً درصورت عدم تسهويه مطالبهات و اقسهاط فهوق تها قبهل از انق ها         . هد گرفت كه طبق روش بانك محاسبه و وصول مي گرددتعلق خوا

 .مدت اين قرارداد، وجه التزام مقرر در ماده نهار به اقساط مزبور تعلق خواهد گرفت
 : دوماده 

 اقهدام به نفع بانك پوششهاي بيمه اي موضوع مصوبات كارگروه مسكن ، نسبت به اخذ مربوطهطبق مقررات  ار به بانك اجازه دادبدهك (الف
 .به همراه اقساط ماهيانه وصول نمايدماه  22حداكثر ظرف مدت را به حساب بدهي وي منظور و  هاي مربوطههزينه حق بيمه و سايرنموده و

مطالبهات بانهك، در برابهر خطهرات آته       /رزش مهورد معاملهه  به بانك اجازه داد همه ساله مورد معامله اين قرارداد را تها ميهزان ا   بدهكار (ب
سوزي، انفجار، صاعقه، سيل، زلزله و طوفان، طبق مقررات بانك و تا زمان تسويه كامل مطالبات، نزد يكي از شهركتهاي بيمهه، بهه نفهع بانهك      

از پرداخهت هزينهه ههاي     بدهكاردرصورت امتناع  .بيمه نموده و هزينه آن را به حساب بدهي وي منظور و به همراه اقساط ماهيانه وصول نمايد
 .بيمه، بانك مي تواند با تامين هزينه مذكور، مطالبات خود ناشي از اين قرارداد را بهمان ميزان افزاي  دهد

مكلف گرديد درصورت وقوع خطرات مزبور و ورود خسارت به مورد معامله، بالفاصله مراتب را جههت دريافهت خسهارت     بدهكارهمچنين 
در اين وضعيت بانك مي تواند براساس مقررات مورد عمل و تشخيص خود وجوه پرداختي شركت . از شركت بيمه كتباً به بانك اعالم نمايد

وي نيهز مكلهف اسهت بالفاصهله     . قهرار دههد   بهدهكار بيمه را با توجه به ميزان خسارات وارده، بمنظور تعمير و بازسازي مورد معامله در اختيار 
تعمير و بازسازي مورد معامله و بازگرداندن آن به وضعيت قبل از وقوع حادثه نمايد، بترتيبي كه ارزش آن طبق نظر ارزياب بانهك  مبادرت به 

ضمن قبول شرايط و تعهد به انجام موارد فوق، حق هرگونهه ادعها و اعتهراس نسهبت بهه تشهخيص و        بدهكار. تكافوي مطالبات بانك را بنمايد
 . ص نحوه بيمه و شرايط جبران خسارت را از خود سلب و ساقط نموداقدامات بانك در خصو

 :ماده سه 

همچنهين  . بدهكار اقرار نمود كه نسبت به عين و منافع مورد معامله هيچگونه حقي براي غير ايجاد ننموده و مورد معامله مستحق غير نمي باشهد 
د بطوركامل واريز و تسويه نشده است، بدهكار بطور غيرقابل برگشت حهق  در طول مدت اين قرارداد و تا زماني كه بدهي موضوع اين قراردا

ت هرگونه نقل و انتقال عين و يا منافع مورد معامله به غير را از خود سلب نمود و قبول وتعهد نمود بدون اجازه كتبي بانهك ههيا اقهدامي تحه    
داده و براي ديگري در آن ايجاد حقي ننمايد و هرگونه نقهل و  هيچيك از عناوين حقوقي حتي بصورت صلح و وكالت در موردمعامله انجام ن

. انتقال عين، منافع وكليه حقوق قانوني متصوره و شرعيه موردمعامله تحت هر عنوان بدون موافقت بانك باطل و از درجهه اعتبهار سهاقط اسهت    
                                                 

 . در نقطه چين قيد شود"  6+ حداقل سود مورد انتظار يارانه اي "مجموع   1
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تعهدات موضوع آن را احراز نمايد، بتواند راساً و بدون بدهكار قبول و موافقت نمود در صورتيكه بانك تخلف بدهكار از مفاد اين قرارداد و 
ههر  نياز به ابالغ واخطار كتبي و تشريفات اداري يا مراجعه به مراجع ق ايي،كليه حقوق و منافع بدهكار ناشهي از مهورد معاملهه را بهه خهود يها       

بطوركامهل و از   عاملهه م نك،كليهه حقهوق و منهافع مهورد    نتيجه اقدامات اجرايي و قانوني با لذا در. منتقل نمايد ديگر شخص حقيقي يا حقوقي
حهق  بهدهكار  . منتقل و بانك يا شخص ثالث جايگزين مالك خواهد شهد  -كه توسط بانك تعيين مي شود -هرجهت به بانك يا شخص ثالثي

 . هرگونه ادعا و اعتراس نسبت به اقدامات بانك براساس مفاد اين ماده را  ازخود سلب و ساقط نمود
 : چهارماده 

برخالف هريك از شروط و قيود و مواد اين قرارداد رفتار نمايد و يا در پرداخت اقساط تأخير كنهد، كليهه بهدهي وي بهه ديهن       بدهكارهرگاه 
حال تبديل شده و درصورت عدم تسويه كامل اصل بدهي ناشي از قرارداد تا سررسهيد مقهرر، بهه علهت تهأخير در تأديهه بهدهي ناشهي از ايهن          

  بهدهكار ازايههنرو  . از تاريخ سررسيد تا تههاريخ تسويه كامل بدهي مزبور مبلغي به ذمه ام ا  كننده اين قرارداد تعلهق خواههد گرفهت    قرارداد،
درصد مانده بدهي براي هر سال نسبت بهه بهدهي مهذكور، برحسهب ايهن      ........... 2قبول و تعهد نمود عالوه بر بدهي تأديه نشده، مبلغي معادل 

بطور غير قابل برگشت به بانك اختيهار دادنهد   (  و ضامن بدهكار) اين قرارداد كنندگان به همين منظور ام ا  .ه بانك پرداخت نمايدقرارداد ب
ا كه از تاريخ مذكور تا تاريخ تسويه كامل بدهي مزبور معادل مبلغ مورد قرارداد را بهدون نيهاز بهه ابهالغ و اخطهار كتبهي و تشهريفات اداري يه        

امهوال و اسهناد ايشهان نهزد بانهك يها سهاير         ازجمله حساب يارانه واريزي دولت و ساير ام اجرايي يا ق ايي، راساً از هر نوع حسابهرگونه اقد
منظهور   بهدهكار يا ساير دارائيهايشهان تملهك و بهه حسهاب بهدهي      وثايق و ت مينات بانكها و موسسات اعتباري برداشت و يا به همان ميزان از 

 .امنين حق هرگونه ادعا و اعتراس نسبت به تشخيص و اقدامات بانك در اين خصوص را از خهود سهلب و سهاقط نمودنهد    و ض بدهكار .نمايد
 .اخذ مبلغ مقرر بشرح فوق مانع تعقيب عمليات اجرائي و ساير اقدامات قانوني براي وصول مطالبات بانك طبق مفاد اين قرارداد نخواهد شد

قبول نمود كليه مبالغي كه وي پس از سررسيد اقساط بابت مطالبات ناشي از اين قرارداد به بانك پرداخت مي نمايهد بالنسهبه   بدهكار  -تبصره 
بدهكار كليه محاسبات بانك در مهورد تعيهين ميهزان مهافي الذمهه را قبهول داشهته و حهق         . به حساب اصل ديون و مافي الذمه فوق منظور گردد

 .اين زمينه را از خود سلب و ساقط نمود هرگونه ادعا و اعتراس در
 : ماده پنج 

و بهدهكار  و همچنين تعيين مطالبات و خسارات وارده بهه بانهك، مهورد قبهول      اربدهكتشخيص بانك براي احراز تخلف وعدم انجام تعهدات 
  .ن بوده و براي اقدامات قانوني وصدور اجرائيه، كافي و قطعي و غيرقابل اعتراس استضام

 : ش ماده ش

محاسهبات بانهك براسهاس    اقهدامات و  ، و خدمات بهانكي  ضمن اعالم اطالع كامل از ضوابط مقرر درخصوص نحوه اعطاي تسهيالتبدهكار 
 .از خود سلب و ساقط نمودرا مقررات مذكور در هر مرحله را قبول نموده و حق هرگونه اعتراس در اين زمينه 

ضهمن قبهول    ،متعههد گرديهد بهه صهرف اعهالم بانهك      بهدهكار  در محاسبات قابل برگشت بوده و  طرفين توافق نمودند هرگونه اشتباه -تبصره 
اين خصهوص  دربدهكار عدم قبول و اقدام . يد بانك اقدام نمابر اساس نظر محاسبات اصالحي نسبت به تنظيم و اصالح اسناد و اوراق مربوطه 
 .وفق مفاد اين قرارداد اقدام نمايد از مصاديق تخلف از قرارداد تلقي شده و بانك حق خواهد داشت

 : ماده هفت 

در بهدهكار  لذا ننانچه به تشخيص بانك احهراز گهردد   . استشده  تنظيمشرايط و مقررات بانك  با رعايتاين قرارداد  اقرار نمود كهبدهكار 
مهه پيشهگيري و مبهارزه بها رشهوه در      اثر وقوع هرگونه تقلب و تخلف يها بها توسهل بهه يكهي از اعمهال منهدرد در بنهدهاي مهاده يهك آيهين نا           

بانهك بهدون    ،نمهوده اسهت  بانهك  تسههيالت   اسهتفاده از هيات وزيران مبادرت بهه انعقهاد ايهن قهرارداد و      1333دستگاههاي اجرايي مصوب 
ارداد اقهدام  هيچگونه قيد و شرطي حق دارد قرارداد را فسخ و جهت وصول مطالبات و همچنين ساير خسارات وارده به خود وفق مفاد ايهن قهر  

 .ددناز خود سلب و ساقط نمورا حق هرگونه ادعا و اعتراس نسبت به تشخيص و اقدامات بانك و ضامن بدهكار نمايد و 
 : ماده هشت 

ضمن تعهد به رعايت قانون و ساير مقررات و ضهوابط   بدهكاردر اجراي قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي آن، 
ارزه با پولشويي و همچنين ارائه اطالعات، مدارک و مستندات دقيق و صحيح مورد نياز بانك در اين خصوص، اقهرار و تصهريح نمهود كهه     مب

آخرين اطالعات و مشخصات سجلي، ثبتي و پستي خود و مستندات و مدارک مربوطهه را بصهورت صهحيح و بهروز بهه بانهك اعهالم و ارائهه         
 /اساسهنامه / و ثبتي اعم از شركت نامهه ( درمورد اشخاص حقيقي)د درصورت هرگونه تغيير در مشخصات سجلي نموده است، لذا متعهد گردي

                                                 
2
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، بالفاصله نسبت به اعالم تغييرات و بروز رساني اطالعات ارائه شهده  (درمورد اشخاص حقوقي)صاحبان ام ائ مجاز/ تصميمات هيات مديره
 .  اقدام نمايد -حسب مورد -بانك و سازمان ثبت احوال كشوربا مستندات مربوطه ضمن تسليم مدارک الزم به 

خدمات موضوع اين قرارداد استفاده نموده و در اين خصوص براي ديگران هيچگونهه حقهي   /از تسهيالت  متعهد شد مباشرتاً بدهكارهمچنين 
خدمات موضوع اين قرارداد فراهم نشهود  /از تسهيالت امكان استفاده يا كالً ايجاد ننمايد بترتيبي كه براي ساير اشخاص تحت هيا عنوان جزئاً

 .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 فوق، قرارداد منفسخ و تعهدات و ديهون موجهل وي بهه     بدهكار

، جههت وصهول   بهدهكار خهدمات موضهوع ايهن قهرارداد بهه      /نك حق دارد ضمن جلوگيري از ارائه تسههيالت دين حال تبديل خواهد شد و با
حق هرگونه ادعا و اعتراس نسبت بهه تشهخيص و    بدهكار مطالبات و همچنين ساير خسارات وارده به خود وفق مفاد اين قرارداد اقدام نمايد و

 .اقدامات بانك را از خود سلب و ساقط نمود
 : نهماده 
بانك مهي توانهد هرگونهه اقهدامي بهراي وصهول مطالبهات معهوق          اين قرارداد امتناع نمايد تعهدات ناشي از ايفاي هريك از ازبدهكار ننانچه 
بهه حسهاب    هزينه هاي مربوطهه را براسهاس تشهخيص خهود محاسهبه و      اعمال نموده و -طريق خريد خدمات ساير اشخاص مباشرتاً يا از -خود

بانك ناگزير ازتوسل به اقدامات اجرائي و ق ائي گردد، پرداخهت كليهه هزينهه ههاي اجرائهي و       همچنين درصورتيكه. ايدبدهي وي منظور نم
اسهت كهه در   بهدهكار  به عههده  ( طبق تشخيص و اعالم بانك)ق ائي و دادرسي و حق الوكاله وكيل و نماينده ق ائي و خسارات از هرجهت 

 .الحي قانون عمليات بانكي بدون ربا مطالبه و وصول خواهد شداص 11اجراي تبصره يك الحاقي به ماده 
 :  دهماده 

 -ن به بانك اجازه دادند تا در هر زمان بتواند نسبت به انتقال و واگذاري مطالبات يا حقوق خهود ناشهي از ايهن قهرارداد بهه غيهر      ضام و بدهكار
البات بانك به غير، كليه ت همينات و وثهائق قهرارداد كماكهان بهه قهوت و       بنابراين در صورت انتقال حقوق و مط. اقدام نمايد -تحت هر عنوان

 . اعتبار خود باقي بوده و حقوق بانك نسبت به وثيقه نيز به انتقال گيرنده منتقل خواهد شد
  : يازدهماده 

 "1361دهكاران مصوب قانون اجازه كسر اقساط معوقه و استيفاي مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دريافتي هاي ب"در اجراي 
در صورت عدم اجراي تعهدات و تاخير در پرداخت اقساط و مطالبات، بانك مي تواند با ابالغ موضوع به  ندقبول نمود و ضامنبدهكار 

 با نيز انايشو سازمان متبوع را بنمايد  گانتقاضاي كسر اقساط و بدهي معوق از حقوق و مزايا و هرگونه دريافتي نامبرد شانياسازمان متبوع 
و ضامن دراين بدهكار واعتراس سلب حق هرگونه ادعا و همچنين ................ مورخ .................... شماره اقساط  توجه به گواهي كسر

 .نمايدمي اقدام  گاننسبت به انجام درخواست مزبور و واريز و تسويه بدهي معوق نامبردخصوص، 
 : دوازده ماده 

و بمحض صدور سند، ششدانگ معمول  عاملهاخذ سند مالكيت ثبتي براي عرصه و اعياني مورد م الزم بمنظورد اقدام مكلف گرديبدهكار 
در غيراينصورت بانك مي تواند با توسل به اقدامات قانوني و اجرايي نسبت به استيفاي مطالبات . عرصه و اعيان را در رهن بانك قرار دهد

  .م نمايداقدابدهكار خود و پيگرد قانوني 
 : زدهسيماده 
كد ملي ................ صادره از  ................تاريخ تولد  ...................بشماره شناسنامه ..... ............فرزند ........ .......................خانم / آقاي
 ...................شماره تماس  .........................كدپستي ......................................................................................... به نشاني........... .............

، مشتركا ًو مت امناً انجام بدهكاربا علم و اطالع و وقوف كامل راجع به مندرجات اين قرارداد و كميت و كيفيت تعهدات  ضامننيز بعنوان 
و بانك به استناد اين  د و تقبل نموداست تعهبدهكار و پرداخت بدهي هايي را كه در ارتباط با انجام موضوع اين قرارداد بعهده كليه تعهدات 

براي ايفا  تعهدات مذكور به ضامن منفرداً، مشتركاً، مت امناً مراجعه و ايفاي تعهدات قرارداد را بدهكار قرارداد حق دارد عالوه بر مراجعه به 
 . ه و وصول نمايدمطالب

 :  هدراچهماده 

 HB.29/. استبدهكار كليه هزينه هاي مترتب بر تنظيم و ثبت اين سند از جمله حق الثبت، حق التحرير و غيره بر عهده و ذمه 


