
 بسمه تعالی

به            شعبه :                 در این تاریخ بین بانک    /      /     مورخ                                    قرارداد شماره
به عنوان قرض دهنده که در این قرارداد اختصارًا                  به نمایندگی                                            نشانی:
 :به نشانی             امیده می شود از یک طرف و آقای/خانم :بانک ن

به عنوان قرص گیرنده که در این قرارداد اختصارًا قرض گیرنده نامیده می شود از طرف دیگر قرارداد مشروح زیر منعقد 
 :می گردد

به قرض                 ه برای ریال به عنوان قرض الحسن                       بانک به موجب این قرارداد مبلغ-1ماده 
گیرنده پرداخت نموده و قرض گیرنده اقرار به دریافت مبلغ مذکور نمود. قرض گیرنده متعهد است کلیه مبلغ قرض  

 .دریافتی را به مصرف مزبور برساند

 .می باشد                  الی                  مدتباز پرداخت قرض موضوع قرارداد از تاریخ-2ماده 

ریال و سررسید                   باز پرداخت قرض موضوع این قرارداد با اقساط متوالی و ماهانه از قرار هر قسط  -3ماده 
 .خواهد بود                           اولین قسط

گیرنده متعهد ریال کارمزد به نفع بانک تعلق گرفته که قرض                         به قرض موضوع این قرارداد -4ماده 
 .گردیده به ترتیب زیر آن را پرداخت نماید

تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط بیش از ده روز و تخلف قرض گیرنده و راهن از شرایط قرارداد موجب حال   -5ماده 
د  شدن دین می گردد و بانک حق دارد کلیه بدهی قرض گیرنده را بابت این قرض یک جا مطالبه و وصول و یا از مور

 .رهن استیفاء نماید

قرض گیرنده با امضاء این قرارداد ملتزم و متعهد گردید در صورت تاخیر در پرداخت اصل بدهی در سر   -6ماده 
رسیدهای مقرر عالوه بر مبالغ تادیه نشده که بر حسب این قرارداد بر ذمه قرض گیرنده خواهد بود نسبت به مبالغ 

سه هزار ریال به بانک بپردازد، به همین منظور قرض   پرداخت نشده از تاریخ تاخیر روزانه مبلغ یک ریال برای هر 
گیرنده ضمن این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سر رسید اولین قسط تا تاریخ 

تسویه کامل اصل بدهی معادل مبلغ مورد قرارداد و جریمه تاخیر موضوع این ماده از حساب های قرض الحسنه  
 .یا به همان میزان از مورد رهن و یا سایر دارایی های وی تملک نماید برداشت و

اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات نخواهد شد. توافق شد که هر بار  
را به حساب اصلی  بانک از وجوه دریافتی از قرض گیرنده بدوًا جریمه تاخیر تادیه مطالبات خود را برداشت و بقیه 

 .بدهی منظور نماید

راهن و قرض گیرنده برای تامین و تضمین پرداخت بدهی ناشی از این قرارداد مال/ اموال مذکور زیر را به   -7ماده 
 موجب قرارداد و بانک نیز مورد رهن را پس از تصرف موقتی به موجب این قرارداد را به راهن، قرض گیرنده سپرده، 

 .قرار دهد/ دهند تا مورد استفاده



 .مورد رهن به شرح آتی خواهد بود و منافع آن قباًل به کسی واگذار نشده است

قرض گیرنده/ راهن قبل از تصفیه کامل بدهی ناشی از این قرارداد به تائید بانک و فک رهن از طرف بانک   -8ماده 
ا هر نوع حقی از حقوقی خود نسبت به عین  بدون موافقت قبلی و کتبی بانک حق انتقال یا واگذاری با حق استرداد ی

یا منافع مورد رهن و یا انجام هرگونه معامله را به هر صورت و تحت هر عنوان که باشد اعم از قطعی و شرطی و 
رهنی و صلح حقوق و اقرار و کالت و وصایت و اجاره و به طور کلی هر معامله یا هر یا عمل و اقدامی نسبت به  

 .عین یا منافع مورد رهن نسبت به اصل یا مازاد را از خود سلب نمود  انتقال یا واگذاری

در صورتیکه در مورد رهن هر ساختمان یا بنا یا تاسیسات دیگر نیز احداث شود کاًل و بدون استثناء رهینه بانک 
باشد   محسوب می گرد. قرض گیرنده/ راهن متعهد گردید/ گردیدند از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد رهن

خودداری نماید./ نمایند مادام که کلیه طلب بانک طبق تائید بانک تصفیه نشده تمام شش دانگ مرهونه در رهن  
 .بانک باقی خواهد ماند

را در مقابل خطراتی که از طرف بانک تعیین  7قرض گیرنده/ راهن متعهد گردید مورد رهن مندرج در ماده  -9ماده 
ل بانک و به نام و به نفع بانک و به هر مبلغ و مدتی که بانک بخواهد بیمه نموده و  می شود نزد بیمه گر مورد قبو

بیمه نامه را هم زمان با تاریخ امضاء آن قرارداد به بانک تسلیم نماید / نمایند هم چنین نامبرده/ نامبردگان متعهد 
روز قبل از انقضای بیمه   15اکثر ظرف است/ متعهدند نسبت به تجدید بیمه مورد رهن اقدام و بیمه نامه جدید را حد 

نامه قبلی به بانک تسلیم نماید. نمایند در غیر این صورت بانک حق دارد مورد رهن را به هزینه قرض گیرنده معادل 
 .مبلغ ارزیابی خود بیمه نماید

البه به  قرض گیرنده/ راهن متعهد پرداخت هزینه بیمه می باشد/ می باشند و مکلف است/ مکلفند به محض مط
بانک بپردازد/ بپردازند و در صورت عدم پرداخت بانک می تواند مبلغ مزبور را جز مطالبات خود منظور نماید. اقدام به  
بیمه از طرف بانک اختیاری است و بانک هیچ گونه مسئولیتی را از این لحاظ در برابر قرض گیرنده/ راهن قبول نمی  

 .ماند
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