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 «بسمه تعالي»         
     (15/22نمونه)                                     : ..........................شماره           
  «واحدمسكوني –اجاره بشرط تمليك  »:نوع سند                .......................: ....تاريخ           
                                                        -------زه ثبتي حو ----دفتر اسناد رسمي شماره    

 بمنظور ،دام به خريد پالك ثبتي مندرج در ماده يكقا. .....................................................آقاي /خانمبانك مسكن به تقاضاي نظر به اينكه 
 :بين رارداد اين ق ،تمزبور نموده اس اجاره بشرط تمليك به شخص

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

  ؛از يكطرف و ،ناميده مي شود "مستاجر"كه در اين قرارداد  .......................كدپستي  
.... ...................................................................................................به نشاني  .. ............كد  ...............................شعبه  –بانك مسكن  (ب 

 ........ ............مورخ .......... ................ماره بموجب نامه ش..... ............................آقاي /به نمايندگي خانم.......................... بشماره اقتصادي 
 .از طرف ديگر منعقد و طرفين ملزم و متعهد به انجام مفاد آن گرديدند ،ناميده مي شود "بانك" اين قراردادكه در

 :ماده يك 
طبقه ..... ......واقع در بلوك  مترمربع... ..........ششدانگ يك باب واحد مسكوني به مساحت  اجاره : ست ازا موضوع اين قرارداد عبارت 

مورخ ....................... صورتمجلس تفكيكي شماره .......... و پاركينگ ......... به انضمام انباري ....... ...قطعه ........... )واحد شماره .... .......
به نشاني .......... ......حوزه ثبتي ......... اصلي واقع در بخش .................. فرعي از .............. ......به پالك ثبتي .................( ثبت .................. 

با مشاعات و . ..............................................................................................................................................................................................
 ...............تنظيمي دفتر اسناد رسمي .... ............مورخ .................... شماره  سندمشتركات و انشعابات و منصوبات موجود در آن كه بموجب 

يد ئا كيفيت مورد تقاضاي مستاجر تحويل وي نمود و مستاجر ضمن تاكه بانك بطور صحيح و سالم و ب در مالكيت بانك قرار گرفته است
و نقصان كه در  لذا مسئوليت جبران هرگونه كسر است، اقرار به تصرف آن نمودهبا امضاء اين قرارداد  ،مورد اجارهكيفيت و قابليت انتفاع 

  .نباشدناشي از عمل وي و نقصان  گرچه كسر ،مورد اجاره حادث شود بعهده مستاجر است
 .كليه خيارات از جمله خيار غبن هرچند فاحش از مستاجر سلب و ساقط شد

 :دوماده 
 .ماه است كه ابتداي آن از تاريخ امضاي اين قرارداد مي باشد.......... ... ،مدت اجاره موضوع اين قرارداد

 :ماده سه 
ريال مي باشد كه مستاجر مبلغ ... ........................................................لغ مب به انضمام هزينه بيمه مربوطه،مال االجاره براي تمام مدت اجاره  

تعداد  كه-قسط متوالي ماهيانه.... ........هد شد باقيمانده آن را در ريال آنرا نقداً پرداخت نموده و متع ....................................................
در قبال  -است ريال............. ........................................ خرآو قسط  ريال ..................................................به مبلغ هريك  قسط ............

ه يك ماه از سررسيد قسط ماه و سررسيد اقساط بعدي هريك به فاصل........ ............سررسيد اولين قسط روز . دبپرداز قبض رسيد به بانك
مه وي بدهي و يا ساير هزينه ها و مطالبات ناشي از اين قرارداد بر ذاز آنچه  تعهد نمود در سررسيد آخرين قسطمستاجر قبل خواهد بود و 

 .باقي مانده باشد را يكجا به بانك پرداخت و تسويه نمايد
اين قرارداد از تااريخ سررسايد قساط     يازده مفاد مادهجاره تاخير نمايد، مبلغي طبق هرگاه مستاجردر پرداخت هريك از اقساط مال اال -تبصره

ياك  ضمن اينكه تاخير در پرداخت هر . بر ذمه وي تعلق خواهد گرفت كه طبق روش بانك محاسبه و وصول مي گردد ،مزبور تا تاريخ واريز
  .استموجب خيار فسخ اين قرارداد براي بانك اط قساز ا

  :ماده چهار 
واگذار نموده است و مستاجر متعهد  به وي خود وخانواده تحت تكفلشسكونت مستاجر منحصراً بمنظور ه را به درخواست ربانك مورد اجا 

بناا باه تشاخيص    ) اجاره فقط بمنظور فوق مباشرتاً و درحاد متعاارف  شد ضمن حفظ و نگهداري مورد اجاره و استفاده صحيح از آن، از مورد 
وق خود نسبت به مورد اجااره را تحات هرياك از عنااوين حقاوقي حتاي صالح و        حق هيچيك ازندارد  لذا مستاجر حق. نمايد استفاده( بانك

به غير انتقال دهد و نمي تواند براي ديگري در مورد اجاره حقي ايجاد نمايد و هر اقادامي خاالف ايان تعهاد باطال و از      ... و اجاره و وكالت 
 . درجه اعتبار ساقط است

 : پنجه ماد
مي تواند هر موقع كاه بخواهاد از ماورد اجااره       بانك در مورد اجاره تغييري ايجاد نمايد و بانكي بمستاجر حق ندارد بدون اجازه قبلي و كت

ماورد  همچناين كلياه هزيناه هااي ناشاي از اساتفاده و انتفااع از        . بازديد نمايد و مستاجر متعهد شد همواره موجبات اين بازديد را فراهم آورد 
هزينه هاي مرباوط  و نيز .... و و نظافت حق شارژ  ،، تلفنهزينه هاي جاري مصرف آب و فاضالب ، برق ، گاز وپذيره  عوارض،اعم از اجاره 

بعهده مساتاجر اسات و باناك    بدون حق مطالبه از موجر  ،تكميل و نظاير آن در طول مدت اجاره ،كلي يا جزيي ات اساسي وتعمير هرگونه به
 .هيچگونه مسئوليتي ندارد خصوص در اين
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 : ششماده 
بانك، در برابر خطارات آتاش ساوزي،    مال االجاره /اجارهميزان ارزش موردتا اين قرارداد را  اجارهمستاجر به بانك اجازه داد همه ساله مورد

ز شركتهاي بيمه، به نفع بانك بيمه نماوده  انفجار، صاعقه، سيل، زلزله و طوفان، طبق مقررات بانك و تا زمان تسويه كامل مطالبات، نزد يكي ا
درصورت امتناع مستاجر از پرداخت هزيناه هااي بيماه،    . وصول نمايد مال االجاره و هزينه آن را به حساب بدهي وي منظور و به همراه اقساط

 .بانك مي تواند با تامين هزينه مذكور، مطالبات خود ناشي از اين قرارداد را بهمان ميزان افزايش دهد
همچنين مستاجر مكلف گرديد درصورت وقوع خطرات مزبور و ورود خسارت به مورد اجاره، بالفاصله مراتب را جهت دريافت خسارت از 

د براساس مقررات مورد عمل و تشخيص خود وجاوه پرداختاي شاركت    مي تواندر اين وضعيت بانك . شركت بيمه كتباً به بانك اعالم نمايد
مكلاف اسات بالفاصاله    نياز  وي . در اختياار مساتاجر قارار دهاد     اجارهان خسارات وارده، بمنظور تعمير و بازسازي مورد بيمه را با توجه به ميز

و بازگرداندن آن به وضعيت قبل از وقوع حادثه نمايد، بترتيبي كه ارزش آن طبق نظار ارزيااب باناك     اجارهمبادرت به تعمير و بازسازي مورد
مستاجر ضمن قبول شرايط و تعهد به انجام موارد فوق، حق هرگوناه ادعاا و اعتاراض نسابت باه تشاخيص و       . دتكافوي مطالبات بانك را بنماي

  .اقدامات بانك در خصوص نحوه بيمه و شرايط جبران خسارت را از خود سلب و ساقط نمود
  :فت ه ماده

ف از شرايط و مندرجات اين قرارداد، بانك حاق فساخ   مستاجر قبول نمود درصورت تاخير درپرداخت هريك از اقساط مال االجاره و يا تخل
ضمن اينكه بانك مي تواند كليه اقسااط ماال االجااره معوقاه تاا      . اجاره و تخليه و خلع يد مستاجر از مورد اجاره را طبق مفاد اين قرارداد دارد

را از پيش پرداخت مستاجر كسار و ماابقي را   ( نكطبق تشخيص و اعالم با)تاريخ تخليه مورد اجاره و همچنين خسارات وارده به مورد اجاره 
تشخيص بانك براي احراز تخلف و عدم انجام تعهادات مساتاجر و نياز تعياين مطالباات و      . پس از تخليه كامل مورد اجاره به وي مسترد نمايد

د بمحض اعالم ششد و مستاجر مكلف خسارات وارده به بانك براي اقدامات قانوني و صدور اجرائيه كافي و قطعي و غير قابل اعتراض مي با
 . ضمن تسويه حساب با بانك مورد اجاره را تخليه و صحيح و سالم به بانك تحويل دهد ،بانك مبني بر تخلف از شرايط اين قرارداد

 :هشت ماده 
و ورثاه وي داراي حقاوق و    در صورت فوت مستاجر چنانچه ورثه وي قرارداد اجاره را تاييد نمايند، قرارداد بقاوت خاود بااقي خواهاد ماناد     

 .تكاليف مستاجر مي شوند
 :ه نماده 

كليه اقساط مال االجاره را پرداخت و تسويه نموده و سااير تعهادات موضاوع ايان قارارداد و همچناين هزيناه هااي قاانوني و          چنانچه مستاجر 
انجام تشاريفات قاانوني و    بانك پس از. ت احتمالي و مطالبات ديگر بانك ناشي از اين قرارداد را در موعد مقرر پرداخت و ايفاء نمايدخسارا

انقضاي مادت   در ،مستاجرتوسط  بشرط اخذ مفاصاحسابهاي الزم صورتمجلس تفكيكي مورد اجاره و اسناد ومدارك الزم از جملهمهيا شدن 
در صورت تخلف مستاجر از شرايط و مندرجات ايان قارارداد، باناك حاق      .مي نمايدرا بصورت قطعي به مستاجر منتقل اره قرارداد، مورد اج

 .ي نمايدره به وي خودداردارد از انتقال قطعي مورد اجا

 :ده ماده 
عاوارض   ونياز پرداخات كلياه مالياتهاا      حاق التحريار و  ، ل قطعي مورد اجاره شامل حق الثبتليه هزينه هاي مربوط به تنظيم و ثبت سند انتقاك

 عاوارض و  هرگوناه  و. . . ، تاامين اجتمااعي و   شهرداري، داراييساير سازمانها نظير اعم از نوسازي و غيره و ساير بدهي هاي مربوط به متعلقه 
 . دكالً بر عهده مستاجر است و بانك در اين خصوص تعهدي نداربدون حق مطالبه از موجر هزينه قانوني ديگر 

 :يازده ماده 
كلياه بادهي    ،كند تأخيرجاره اال مال يك از شروط و قيود  و مواد اين قرارداد رفتار نمايد و يا در پرداخت اقساط برخالف هر مستاجر هرگاه 

بادهي ناشاي   مقرر، به علت تأخير درتأدياه   سررسيد تا قرارداد تسويه كامل اصل بدهي ناشي از  عدم وي به دين حال تبديل شده و درصورت
ازاياانرو  . نده ايان قارارداد تعلاق خواهاد گرفات     مبلغي به ذمه امضاء كنمزبور، تسويه كامل بدهي  از اين قرارداد، از تاريخ سررسيد تا تاااريخ

برحساب  ، وردرصد مانده بدهي براي هر سال نسبت به بدهي ماذك .. .......مبلغي معادل  ،تعهد نمود عالوه بر بدهي تأديه نشده مستاجر قبول و
بانك اختيار داد كه از تااريخ   به  به همين منظور نامبرده ضمن امضاء اين قرارداد به طور غير قابل برگشت. اين قرارداد به بانك پرداخت نمايد

ياا هرگوناه اقادام    بدون نياز به ابالغ و اخطار كتبي و تشاريفات اداري  را  مبلغ مورد قراردادمعادل مزبور، سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي 
اموال و اسناد وي نزد بانك يا سااير بانكهاا و موسساات     يا قضايي، راساً از هر نوع حساب ازجمله حساب يارانه واريزي دولت و ساير اجرايي

جر حاق  مساتا . يا ساير دارائيهااي وي تملاك و باه حسااب بادهي وي منظاور نماياد       وثايق و تضمينات اعتباري برداشت و يا به همان ميزان از 
  .هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخيص و اقدامات بانك در اين خصوص را از خود سلب و ساقط نمود

 .ساير اقدامات قانوني براي وصول مطالبات بانك طبق مفاد اين قرارداد نخواهد شد اخذ مبلغ مقرر بشرح فوق مانع تعقيب عمليات اجرائي و
پرداخت ماي نماياد بالنسابه     بابت مطالبات ناشي از اين قرارداد به بانك طساقا ي كه وي پس از سررسيدكليه مبالغقبول نمود  مستاجر -تبصره 

قباول داشاته و حاق    را كليه محاسبات بانك در مورد تعياين ميازان مافااي الذماه     مستاجر. منظور گردد قوفو مافي الذمه ديون به حساب اصل 
 .سلب و ساقط نمود از خودرا هرگونه ادعا و اعتراض در اين زمينه 

                                                 


 .در نقطه چين قيد شود " 6+ انتظار مورد حداقل سود  "مجموع  
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 :دوازدهاده م
آيين نامه اعطاي تسهيالت بانكي ودستورالعمل اجرايي قانون عمليات بانكي بدون ربا و 12دراجراي ماده -نظربه اينكه مورداجاره اين قرارداد

عطااي تساهيالت باانكي    با معرفي و درخواست مستاجر، توسط بانك خريداري و بمنظور ا -اجاره بشرط تمليك مصوب شوراي پول و اعتبار
بموجب اين قرارداد به اجاره مستاجر درآمده است، لذا مستاجر قبول واقرار نمود درصورت مستحق للغير درآمدن مورداجاره يا در صاورتيكه  

ره، مطالباات  بهردليل و تحت هرعنوان مالكيت بانك نسبت به پالك زايل گردد، منفرداً ، مشتركاً و متضاامناً باه اتفااق مالاك قبلاي مورداجاا      
 .بانك ناشي از اين قرارداد و ساير خسارات وارده را براساس تشخيص و اعالم بانك بصورت دفعتاً واحده به بانك پرداخت و تسويه نمايد

 :ماده سيزده 
 جااره، ماال اال و نحاوه محاسابه   ماورد اجااره   ضمن اعالم اطالع كامل از ضوابط مقرر درخصوص نحاوه اعطااي تساهيالت، ارزياابي     مستاجر 

از خود سالب و سااقط   را حق هرگونه اعتراض در اين زمينه  اقدامات و محاسبات بانك براساس مقررات مذكور در هرمرحله را قبول نموده و
 .نمود

الم باناك ضامن قباول    طرفين توافق نمودند هرگونه اشتباه درمحاسبات قابل برگشت باوده و مساتاجر متعهاد گردياد باه صارف اعا        -تبصره 
عدم قبول و اقدام مستاجر در اين خصوص . بانك اقدام نمايدبر اساس نظر اصالحي نسبت به تنظيم و اصالح اسناد و اوراق مربوطه  محاسبات

 .از مصاديق تخلف از قرارداد تلقي شده و بانك حق خواهد داشت وفق مفاد اين قرارداد اقدام نمايد
 :ماده چهارده

در  مساتاجر لذا چنانچه به تشخيص بانك احاراز گاردد    .است شده تنظيم شرايط و مقررات بانك رعايتبا اقرار نمود كه اين قرارداد  مستاجر
اثر وقوع هرگونه تقلب و تخلف يا باا توسال باه يكاي از اعماال منادرج در بنادهاي مااده ياك آياين ناماه پيشاگيري و مباارزه باا رشاوه در                

باناك بادون    ،نماوده اسات   باناك  تساهيالت   اساتفاده از قااد ايان قارارداد و    هيات وزيران مبادرت به انع 1333دستگاههاي اجرايي مصوب 
هيچگونه قيد و شرطي حق دارد قرارداد را فسخ و جهت وصول مطالبات و همچنين ساير خسارات وارده به خود وفق مفاد اين قارارداد اقادام   

 .از خود سلب و ساقط نمود راحق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخيص و اقدامات بانك  مستاجرنمايد و 
  :ماده پانزده 

ضمن تعهد به رعايت قانون و ساير مقررات و ضاوابط   مستاجردر اجراي قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي آن، 
ن خصوص، اقارار و تصاريح نماود كاه     مبارزه با پولشويي و همچنين ارائه اطالعات، مدارك و مستندات دقيق و صحيح مورد نياز بانك در اي

آخرين اطالعات و مشخصات سجلي، ثبتي و پستي خود و مستندات و مدارك مربوطاه را بصاورت صاحيح و باروز باه باناك اعاالم و ارائاه         
 /امهاساسان / و ثبتي اعم از شركت نامه( درمورد اشخاص حقيقي)نموده است، لذا متعهد گرديد درصورت هرگونه تغيير در مشخصات سجلي 

، بالفاصله نسبت به اعالم تغييرات و بروز رساني اطالعات ارائه شاده  (درمورد اشخاص حقوقي)صاحبان امضائ مجاز/ تصميمات هيات مديره
 .  اقدام نمايد -حسب مورد -با مستندات مربوطه ضمن تسليم مدارك الزم به بانك و سازمان ثبت احوال كشور

خدمات موضوع اين قرارداد استفاده نموده و در اين خصوص براي ديگران هيچگوناه حقاي   /ز تسهيالت ا متعهد شد مباشرتاً مستاجرهمچنين 
خدمات موضوع اين قرارداد فراهم نشود /امكان استفاده از تسهيالت يا كالً ايجاد ننمايد بترتيبي كه براي ساير اشخاص تحت هيچ عنوان جزئاً

 .اتب را به بانك اطالع دهدو درصورت اقدام خالف اين تعهد، بالفاصله مر
قبول نمود درصورت تشخيص بانك مبني بر تخلف وي از هريك از تعهدات فوق، قرارداد منفسخ و تعهدات و ديون موجال وي باه    مستاجر

، جهات وصاول   مساتاجر خادمات موضاوع ايان قارارداد باه      /دين حال تبديل خواهد شد و بانك حق دارد ضمن جلوگيري از ارائه تساهيالت 
حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت باه تشاخيص و    رمستاج بات و همچنين ساير خسارات وارده به خود وفق مفاد اين قرارداد اقدام نمايد ومطال

 .اقدامات بانك را از خود سلب و ساقط نمود
 : شانزدهماده 

ناد هرگوناه اقادامي باراي وصاول مطالباات معاوق        بانك ماي توا چنانچه مستاجر از ايفاي هريك از تعهدات ناشي از اين قرارداد امتناع نمايد 
اعمال نموده و هزينه هاي مربوطه را بار اسااس تشاخيص خاود محاسابه و باه حسااب         -مباشرتاً يا ازطريق خريد خدمات ساير اشخاص -خود

يه هزيناه هااي اجرائاي و    پرداخت كل ،بانك ناگزير از توسل به اقدامات اجرائي و قضائي گرددهمچنين در صورتيكه . بدهي وي منظور نمايد
به عهده مستاجر اسات كاه در   ( طبق تشخيص و اعالم بانك )نده قضائي و خسارات از هر جهت الوكاله وكيل و نماي قضائي و دادرسي و حق

 .اصالحي قانون عمليات بانكي بدون ربا ، مطالبه و وصول خواهد شد 11الحاقي به ماده اجراي تبصره يك 
 :ه هفدماده 

مستاجر  "1361قانون اجازه كسر اقساط معوقه و استيفاي مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دريافتي هاي بدهكاران مصوب "دراجراي 
قبول نمود در صورت عدم اجراي تعهدات و تاخير در پرداخت اقساط و مطالبات، بانك مي تواند با ابالغ موضوع به سازمان متبوع وي 

از حقوق ومزايا و هرگونه دريافتي نامبرده را بنمايد و سازمان متبوع وي نيز با توجه به سلب حق هرگونه تقاضاي كسر اقساط و بدهي معوق 
 .نمايدمي نسبت به انجام درخواست مزبورو واريزو تسويه بدهي معوق نامبرده اقدام خصوص،  اعتراض مستاجر دراين ادعا و
 : هجده ماده

 HB.29/ .است مستاجر عهده وذمه سند ازجمله حق الثبت، حق التحرير و غيره بر ثبت اين كليه هزينه هاي مترتب برتنظيم و


