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ریخ ..........تاره .........امش......... و تاریخ ......، شماره ........................تاریخ .....................شماره ........ هايقرارداد در اجراي مفاد

  این قرارداد بین : شعبه ....................؛ ................... 

 ........................ لیمکد . ........ز ..ا صادره..... ..د .....تاریخ تول........ .... بشماره شناسنامه ............. فرزند ..................خانم/آقاي ..... .1ف)ال

   ........................ یکد پست........................................................................................................... به نشانی شماره اقتصادي ........................ه ب

ه ب.... ............ی ..........لم ... با شناسه............هاي . شماره ................. نزد اداره ثبت شرکته ه ب.......... ثبت شدشرکت ...................... 2

کد  ..................................................................................................................قتصادي .......................... به نشانی ..........................شماره ا

ن ابح......... صا............................... و ..........................ها/آقایان ...... نمایندگی خانم با..... پستی ......................... شماره تماس .................

 "راهن /بدهکار"داد رارق که در این... امضاي مجاز شرکت طبق آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره ..................... مورخ .................

  ه می شود، از یک طرف و؛ نامید

ره امش هب.......... .................................................................... ... به نشانی........کد ..... ............................... شعبه –بانک مسکن  ب )

که در  ..................... مورخ ....................ماره شب نامه به موج ..............................نمایندگی خانم/آقاي ..... بااقتصادي .......................... 

  از طرف دیگر منعقد و طرفین ملزم و متعهد به انجام مفاد آن گردیدند. ،نامیده می شود "بانک"این قرارداد 

 ردادهاي قرااشی از نالبات بانک مطگردید تعهد ممعتبر و الزم االجرا بوده و لذکر وق اقبول و اقرار نمود که قراردادهاي ف هکاربد ماده یک:

  ویه نماید:رداخت و تسپربوطه مزبور که بر اساس محاسبات بانک به شرح زیر قطعی و مورد قبول می باشد را به ترتیب مقرر در قراردادهاي م

والی تم ط......... قس..... در ................. خر....... مو.................... ماره.......... ریال ناشی از قرارداد ش.......مبلغ .................................... الف)

  بل است. اه قمط سررسید قساه از .................... و سررسید اقساط بعدي هر یک به فاصله یک مروز ..... رسید اولین قسط،که سر ماهیانه

توالی م طس.......... ق...... در ..................... مورخ ................................................................ ریال ناشی از قرارداد شماره .........مبلغ . ب)

  اه قبل است. مررسید قسط سه از ما ماهیانه که سررسید اولین قسط، روز ......................... و سررسید اقساط بعدي هر یک به فاصله یک

توالی م طس.......... ق...... در ..................... مورخ ............مبلغ ..................................................... ریال ناشی از قرارداد شماره ......... ج)

  اه قبل است. مررسید قسط ساه از .... و سررسید اقساط بعدي هر یک به فاصله یک مماهیانه که سررسید اولین قسط، روز .....................

زبور تا مررسید قسط سخ ریاد از تاق  مفاد ماده چهار این قراردساط تاخیر نماید، مبلغی طبهرگاه بدهکار در پرداخت هریک از اق -تبصره

  ل می گردد.محاسبه و وصوق  روش بانک د گرفت که طبق  خواهتاریخ واریز، بر ذمه وي تعل

صادره از  تاریخ تولد ................  ..................شماره شناسنامه ..... ب...........فرزند  ..............................آقاي/خانم  ؛راهنبدهکار/ ماده دو:

کد پستی .............. ..........................................................................................به نشانی ... ............................د ملی ک ...................

انجام کامل ظور توثیق و تضمین بدهی و ـمنه هدات موضوع این قرارداد بـیت تعـیت وکمـل از کیفـضمن اطالع کام ...........................

را در رهن بانک قرار داد وقبول نمود از این قرارداد مندرج درگروگان دانگ ـشش ،وق الذکرـف قراردادرارداد و تعهدات مذکور دراین ق

فوق داخلی  هايقراردادمطالبات بانک و انجام کلیه تعهدات موضوع این قرارداد و  تسویهمگر پس از  ،عمل نیایده گروگان مزبور فک رهن ب

آن را مجدداً درتصرف راهن قرار داد تا درمدت رهن از منافع آن بهره مند گردد. تمام وثیقه  ،وگانبانک پس از تصرف موقت گر .الذکر

دارد و در رهن بانک قرار ،رذکفوق ال هاي داخلیاین قرارداد و قراردادشرح ه ببدهکار درمقابل هرمیزان از مطالبات بانک ناشی از تعهدات 

راهن قبول وتعهد نمود بدون  تمام وثیقه استفاده نماید و ات خود وفق مقررات قانون ثبت ازبانک حق دارد براي وصول هرمقدار از مطالب
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صورت وکالت در مورد وثیقه انجام نداده و براي دیگري در پالك ه از عناوین حقوقی حتی ب اجازه کتبی بانک هیچ اقدامی تحت هیچیک

جه اعتبار ساقط است. همچنین کلیه مستحدثات موجود و آنچه در آینده در مورد مزبور ایجاد حقی ننماید و هر اقدامی خالف این تعهد از در

قانون ثبت است و راهن حق ندارد عمل و اقدامی که موجب کاهش ارزش  34رهن احداث و ایجاد شود جزء مورد وثیقه و مشمول ماده 

  .وثیقه شود انجام دهد

بر خطرات نک، در برامطالبات با/میزان ارزش موردوثیقهتا وثیقه این قرارداد را  وردبه بانک اجازه داد همه ساله م راهن /بدهکار :سهماده 

، به نفع کتهاي بیمهاز شر آتش سوزي، انفجار، صاعقه، سیل، زلزله و طوفان، طبق مقررات بانک و تا زمان تسویه کامل مطالبات، نزد یکی

رداخت هزینه دهکار از پتناع به همراه اقساط ماهیانه وصول نماید. درصورت امبانک بیمه نموده و هزینه آن را به حساب بدهی وي منظور و ب

  د.ایش دهمان میزان افزات خود ناشی از این قرارداد را به ههاي بیمه، بانک می تواند با تامین هزینه مذکور، مطالب

یافت ا جهت درریقه، بالفاصله مراتب وث مکلف گردید درصورت وقوع خطرات مزبور و ورود خسارت به مورد راهن /بدهکارهمچنین 

داختی ود وجوه پرشخیص ختبراساس مقررات مورد عمل و  می تواند خسارت از شرکت بیمه کتباً به بانک اعالم نماید. در این وضعیت بانک

مکلف است یز نر دهد. وي قرا ناهر /وثیقه در اختیار بدهکار منظور تعمیر و بازسازي مورده شرکت بیمه را با توجه به میزان خسارات وارده، ب

بق نظر طه ارزش آن کرتیبی ته بالفاصله مبادرت به تعمیر و بازسازي موردوثیقه و بازگرداندن آن به وضعیت قبل از وقوع حادثه نماید، ب

عتراض ه ادعا و اونق هرگحضمن قبول شرایط و تعهد به انجام موارد فوق،  راهن /بدهکارارزیاب بانک تکافوي مطالبات بانک را بنماید. 

 نسبت به تشخیص و اقدامات بانک در خصوص نحوه بیمه و شرایط جبران خسارت را از خود سلب و ساقط نمود. 

خت یا در پردا نماید ومل عفوق الذکر  هاي داخلیبرخالف هریک از شروط و قیود و مواد این قرارداد و قرارداد بدهکارهرگاه : چهارماده 

تا ها  بدهیکامل  دم تسویهده و در صورت عناشی از قراردادهاي مزبور به دین حال تبدیل ش بدهی هاي ويکلیه  ،کندمطالبات بانک تاخیر 

ین قرارداد ضاء کننده اذمه امبه  مبلغی، هاي مزبوراز تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی ، علت تاخیر در تادیه بدهی ه سررسید مقرر، ب

  ؛ تادیه نشده هاي بدهیقبول و تعهد نمود عالوه بر  بدهکاررو  نتعلق خواهد گرفت. ازای

  بند الف ماده یک این قراردادناشی از مانده بدهی  درصد........... مبلغی معادل .1

  . مبلغی معادل........... درصد مانده بدهی ناشی از بند ب ماده یک این قرارداد2

  ناشی از بند ج ماده یک این قرارداد. مبلغی معادل........... درصد مانده بدهی 3

مضاي برده ضمن انظور ناممبه بانک پرداخت نماید. به همین بر حسب هر یک از قراردادهاي فوق الذکر  ،هرسال نسبت به بدهی مذکور براي

رد قرارداد ومبلغ ممعادل  ،مزبور هايطور غیرقابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی ه این قرارداد ب

یارانه واریزي  زجمله حسابا ع حساببدون نیاز به ابالغ و اخطار کتبی و تشریفات اداري یا هرگونه اقدام اجرایی یا قضایی، راساً از هر نورا 

 ا سایر دارائییتضمینات  وثایق ون از اموال و اسناد وي نزد بانک یا سایر بانکها و موسسات اعتباري برداشت و یا به همان میزا دولت و سایر

 نمود و ده را قبوله یاد شکلیه محاسبات بانک در مورد تعیین میزان ما فی الذم بدهکارهاي وي تملک و به حساب بدهی وي منظور نماید. 

ق فو به شرح غ مقرربلاخذ م حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود.

  د.شمانع تعقیب عملیات اجرائی و سایر اقدامات قانونی براي وصول مطالبات بانک طبق مفاد این قرارداد نخواهد 

ه بانک بوق الذکر فهاي اردادقراین قرارداد و د اقساط بابت مطالبات ناشی ازقبول نمود کلیه مبالغی که وي پس از سررسی بدهکار -1 تبصره

منظور  الذمه فوق ون و مافیبالنسبه به حساب اصل دیمابقی ابتدا به حساب هزینه هاي قانونی و کارمزدها منظور شده و ت می نماید پرداخ

ود سلب و نه را از خاین زمیکلیه محاسبات بانک در مورد تعیین مافی الذمه را قبول داشته و حق هرگونه ادعا و اعتراض در بدهکارگردد. 

  .ساقط نمود

ر انعقاد و دئه اطالعات نادرست مؤثر به لحاظ ارابدهکار مبناي محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در خصوص مواردي که  - 2صره تب

  .باشد اجراي این قرارداد، از تسهیالت بانک به نحو غیرمجاز استفاده نموده باشد، تاریخ انعقاد قرارداد حاضر می
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زان محاسبه می و مذکور هايندرج در این قرارداد و قرارداداز هریک از تعهدات مبدهکار ف بانک نسبت به تخلتشخیص  :پنجماده 

  صدور اجرائیه کافی و قطعی وغیرقابل اعتراض می باشد.اقدامات قانونی وبراي  ،مطالبات بانک

رداري و لتی و شههاي دو رکتچنانچه تمام یا قسمتی از مورد وثیقه قبل از فک رهن در معرض اجراي طرحهاي موسسات و ش :ششماده 

، کارشناس بیل انتخابونی از قوکیل بالعزل می باشد که کلیه تشریفات قان ؛راهن /بدهکارعنوان قائم مقام ه بانک ب ، امثال آن قرار گیرد

وجوهی که از  اتر مربوطهفد و داء اسناـیقه را انجام دهد و با امضـهاي ذیصالح و توافق در تقویم وث ، حضور در کمیسیوناعتراض به ارزیابی

 ،قهه هاي متعلر هزینلک تمام یا قسمتی از مورد وثیقه پرداخت خواهد شد دریافت نموده و پس از کسـسه ذیربط در قبال تمـطرف موس

جوه وق دریافت حبانک  باقیمانده را بابت مطالبات خود محسوب نماید و هرگاه بهاي ملک در صندوق ثبت یا دادگستري تودیع شده باشد

  سپرده را خواهد داشت.

سبات دامات و محاخدمات بانکی، اق واعطاي تسهیالت نحوه خصوص  ضمن اعالم و اطالع کامل از ضوابط مقرر در بدهکار :تفماده ه

  .اقط نمودسد سلب و خو ازرا بانک براساس ضوابط و مقررات مذکور در هر مرحله را قبول نموده و حق هرگونه اعتراض در این زمینه 

ضمن قبول  م بانکصرف اعاله طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه در محاسبات قابل برگشت بوده و بدهکار متعهد گردید ب - تبصره

خصوص  کار در اینقدام بدهابانک اقدام نماید. عدم قبول و براساس نظر محاسبات اصالحی نسبت به تنظیم و اصالح اسناد و اوراق مربوطه 

  ز قرارداد تلقی شده و بانک حق خواهد داشت وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید.از مصادیق تخلف ا

دد ک احراز گره تشخیص بانلذا چنانچه باست. ده ششرایط و مقررات بانک تنظیم  با رعایتبدهکار اقرار نمود که این قرارداد  :هشتماده 

با رشوه در  ي و مبارزهپیشگیر اعمال مندرج در بندهاي ماده یک آیین نامهبدهکار در اثر وقوع هرگونه تقلب و تخلف یا با توسل به یکی از 

 دون هیچگونهبانک ب ه است،و استفاده از تسهیالت بانک نمودمبادرت به انعقاد این قرارداد  نهیات وزیرا 1383دستگاههاي اجرایی مصوب 

ماید و نداد اقدام ن قرارر خسارات وارده به خود وفق مفاد ایقید و شرطی حق دارد قرارداد را فسخ و جهت وصول مطالبات و همچنین سای

   از خود سلب و ساقط نمود.را بدهکار حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک 

مقررات و  ن و سایرانوقضمن تعهد به رعایت  بدهکار هاي اجرایی آن،نامه و دستورالعملدر اجراي قانون مبارزه با پولشویی و آیین :هنماده 

یح قرار و تصرصوص، اخضوابط مبارزه با پولشویی و همچنین ارائه اطالعات، مدارك و مستندات دقیق و صحیح مورد نیاز بانک در این 

م و روز به بانک اعالنمود که آخرین اطالعات و مشخصات سجلی، ثبتی و پستی خود و مستندات و مدارك مربوطه را به صورت صحیح و به

نامه/ رکتم از شرائه نموده است، لذا متعهد گردید درصورت هرگونه تغییر در مشخصات سجلی (درمورد اشخاص حقیقی) و ثبتی اعا

روز رسانی هبرات و اساسنامه/ تصمیمات هیئت مدیره/ صاحبان امضاي مجاز (در مورد اشخاص حقوقی)، بالفاصله نسبت به اعالم تغیی

  م نماید.  ) اقداات مربوطه ضمن تسلیم مدارك الزم به بانک و سازمان ثبت احوال کشور (حسب مورداطالعات ارائه شده با مستند

گونه حقی ان هیچاي دیگرمتعهد شد مباشرتاً از تسهیالت/ خدمات موضوع این قرارداد استفاده نموده و در این خصوص بر بدهکارهمچنین 

رداد فراهم وع این قرامات موضهیچ عنوان جزئاً یا کالً امکان استفاده از تسهیالت/ خدایجاد ننماید به ترتیبی که براي سایر اشخاص تحت 

ک مبنی بر شخیص بانقبول نمود در صورت تبدهکار نشود و درصورت اقدام خالف این تعهد، بالفاصله مراتب را به بانک اطالع دهد. 

ي به یون موجل وات و دفسخ و تعهدت/ خدمات ارائه شده، قرارداد التخلف وي از هر یک از تعهدات فوق و یا استفاده غیرمجاز از تسهی

ت وصول ، جهاربدهکدین حال تبدیل خواهد شد و بانک حق دارد ضمن جلوگیري از ارائه تسهیالت/ خدمات موضوع این قرارداد به 

شخیص و نسبت به ت اعتراض وق هرگونه ادعا حبدهکارمطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و 

  اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.

بانک می تواند فوق الذکر امتناع نماید  هاي داخلیقراردادچنانچه بدهکار از ایفاي هریک از تعهدات ناشی از این قرارداد و ماده ده: 

اعمال نموده و هزینه هاي مربوطه را بر  -ازطریق خرید خدمات سایر اشخاصمباشرتاً یا  -هرگونه اقدامی براي وصول مطالبات معوق خود

بانک ناگزیر از توسل به اقدامات اجرایی و قضایی که  اساس تشخیص خود محاسبه و به حساب بدهی وي منظور نماید. همچنین در صورتی
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خسارات از هرجهت (طبق  نماینده قضایی و وکیل وگردد، پرداخت کلیه هزینه هاي ثبتی و اجرائی و قضایی و دادرسی وحق الوکاله 

، مطالبه و اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا 15الحاقی به ماده بدهکار است که در اجراي تبصره یک عهده تشخیص و اعالم بانک) به 

  وصول خواهد شد.

این قرارداد به  ود ناشی ازخا حقوق تقال و واگذاري مطالبات یراهن به بانک اجازه داد تا در هر زمان بتواند نسبت به ان /بدهکار :ماده یازده

ان به قوت و قدام نماید. بنابراین درصورت انتقال حقوق و مطالبات بانک به غیر،کلیه تضمینات و وثائق قرارداد کماکا -تحت هرعنوان -غیر

  ل خواهد شد.    اعتبار خود باقی بوده و حقوق بانک نسبت به وثیقه نیز به انتقال گیرنده منتق

وب دهکاران مصتی هاي بقانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفاي مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریاف"در اجراي  :ماده دوازده

ي بوع وسازمان مت وضوع بهمبدهکار قبول نمود در صورت عدم اجراي تعهدات و تاخیر در پرداخت مطالبات، بانک می تواند با ابالغ  "1361

حق هرگونه  وجه به سلبتي نیز با و سازمان متبوع واز حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی نامبرده را بنماید بدهکار معوق  هايتقاضاي کسر بدهی

  ماید.م می نادعا واعتراض بدهکار دراین خصوص، نسبت به انجام درخواست مزبور و واریز و تسویه بدهی معوق نامبرده اقدا

  ...........................................................................................................................................گان عبارت است از : گرو ماده سیزده:

مورد رهن مستحق غیر نمی  ه وننمود ایجاد غیر براي حقی هیچگونه سند این رهن مورد منافع و عین به نسبت که نمود اقرار راهن –تبصره 

دید ین وثیقه جبه تره بالفاصله نسبت ،مکلف گردید چنانچه به هردلیل گروگان قبل از استهالك کامل بدهی فک شود بدهکارباشد. لذا 

ین حال دند به ین ساشی از اصورت مطالبات ن هاي بانک که تکافوي مطالبات بانک را بنماید اقدام نماید. در غیر این واجد شرایط گروگان

 .قدام نمایدکار/راهن انی بدهو پیگرد قانوتبدیل شده وبانک می تواند با توسل به اقدامات قانونی واجرایی نسبت به استیفاي مطالبات خود 

ختیار ر ااد را داین قرارد و ضامن / ضامنین قبول نمودند بانک می تواند هرگونه داده و اطالعات ایشان مرتبط با بدهکار :ماده چهارده

 شرکت سنجش اعتبار مورد تأیید بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران قرار دهد.

گذاران محل ین/ ضامنین/ وثیقهچنانچه یکی از متعهد اقامتگاه طرفین قرارداد همان است که در این قرارداد درج گردیده است. ده:پانزماده 

تباً به بانک ابالغ امت جدید، ککه تغییر اقامتگاه با نشانی دقیق محل اقکند و تا وقتی اقامت خود را تغییر دهد، باید موضوع را به بانک ابالغ

دیده و ابالغ شده هاي اجرایی و غیره به نشانی که در این قرارداد قید شده ارسال گرها، اخطاریهنشده باشد، کلیه مکاتبات، مراسالت، ابالغیه

هاي ر سامانهداالجرا، طرفین قرارداد موظفند نامه نحوه اجراي مفاد اسناد رسمی الزماد آیینتلقی خواهد شد. همچنین نظر به اینکه وفق مف

ها و سایر اظهارنامه ارها ومجازي مربوط به ابالغ الکترونیکی اجراییه، ثبت نام نموده و کدکاربري اخذ نمایند؛ بر این اساس کلیه اخط

رارداد ارسال گذاران این قهاي مجازي مزبور به متعهدین/ ضامنین/ وثیقهچه از طریق سامانه هاي مرتبط با اقدامات اجرائی و قانونی،ابالغ

بالغ شده تلقی و خ ارسال، از تاریگردد و چه از طریق ارسال کتبی به اقامتگاه نامبردگان مورد اقدام واقع شود، در هر یک از موارد مذکور، ا

  گردد.الغ شونده باز میهاي ناشی از آن بر ابکلیه آثار و مسئولیت

   .تاسبدهکار  ده و ذمهحق التحریر و غیره بر عه ،کلیه هزینه هاي مترتب بر تنظیم و ثبت این سند از جمله حق الثبت :نزدهشاماده 


