بسمه تعالی

محل الصاق
تمبر مالیاتی

قرارداد قرض الحسنه
شماره .................. :
تاریخ ................... :

ماده -1طرفین قرارداد:

این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره)مصوب  2661/6/8مجلس شورای اسالمی و آیین نامه ها،دستورالعمل ها و بخشنامه های ابالغی از سووی
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،بین امضاء کنندگان زیر منعقد می گردد:
الفففففف  -بانووووووک  ........................................................................................................شووووووع.ه....................................................کوووووود ..............................................بووووووه
نشووانی ...............................................................................................................................................................بووا نماینوودگی آقای./ووان ........................................................................بووه
عنوان قرض دهنده که از این پس در این قرارداد "بانک" نامیده می شود و
ب( -درصورتی که تسهیالت گیرنده شخص حقیقی باشد):
آقای./ووان ....................................................................فرزنوود  .........................................توواریت تولوود .......................................شووماره شناسوونامه  ........................................م وول
صوودور ..................................شووماره سووریاا شناسوونامه  ........................................کوود ملی/شووماره ا.تصاصووی ات.ووا .ووارجی /شووماره گذرنامووه ات.ووا .ووارجی
 .........................................................کووووووووود اقتصوووووووووادی ..................................................کدپسوووووووووتی ..................................................بوووووووووه نشوووووووووانی
 .................................................................................................................................................................................................شووماره تموواس ثابوو .................................................. .شووماره
تلفن همراه  ...................................................پس .الکترونیک ...........................................................
(درصورتی که تسهیالت گیرنده شخص حقوقی باشد):
شوورک ......................................................... .ث.وو .شووده بووه شووماره  ...................................................اداره ث.وو .شوورک .هووای  .......................................کوود اقتصووادی
........... .................................شناسه ملی /شماره ا.تصاصی ات.ا .ارجی  ..............................................................با امضوای آقای./وان ....................................................... .فرزنود
 ..................................شماره شناسنامه  ............... ..............................تاریت تولد  ...................................کد ملی /شماره ا.تصاصی ات.ا .ارجی /شماره گذرنامه ات.ا .ارجی
 ....................................................به عنوان ..............................شرک .و آقای./ان ................................................ .فرزند  .................................شماره شناسونامه ................................
تاریت تولد  ...................................کد ملی /شماره ا.تصاصی ات.ا .ارجی /شوماره گذرناموه ات.وا .وارجی  ...................................................بوه عنووان................................
شرک .و با مهر شرک ،.ط.ق آگهی شوماره ................................روزناموه رسومی شوماره  .................................موور  ......................کدپسوتی ..............................بوه نشوانی
 ...........................................................................................................................................................................شووماره تموواس ثابوو ..................................... .شووماره تلفوون همووراه
 ........................................پس .الکترونیک  ...........................................................که از این پس در این قرارداد "قرض گیرنده" نامیده می شود.
ج -ضامن/ضامنین:
ضففامن الف  :آقای./ووان ............................................................. .فرزنوود  .............................توواریت تولوود ....................................شووماره شناسوونامه  ..................................م وول
صدور ...............................شوماره سوریاا شناسونامه .............................................کود ملوی  ....................................................کدپسوتی  ................................................بوه نشوانی
 .................................................................................................................................................................شوووماره تمووواس ثابووو ........................................ .شوووماره تلفووون هموووراه
 .............................................پس .الکترونیک ..................................................
ضففامن ب :آقای./ووان ............................................................. .فرزنوود  .............................توواریت تولوود ..................................شووماره شناسوونامه  ..................................م وول
صدور ......................................شوماره سوریاا شناسونامه .......................................کود ملوی  .............................................................کدپسوتی  ................................................بوه
نشووانی  .................................................................................................................................................................شووماره تم واس ثابوو ........................................ .شووماره تلفوون همووراه
 .............................................پس .الکترونیک ..................................................
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ن 311 -13-2

(در صورتی که ضامن/ضامنین شخص حقیقی باشد):

(در صورتی که ضامن/ضامنین شخص حقوقی باشد):
شرک ................................. .ث ..شوده بوه شوماره  ........................................اداره ث.و .شورک .هوای  ...............................کود اقتصوادی  ................................شناسوه ملوی
 ...................................با امضای آقای./ان ................................................. .فرزند  ...................................شماره شناسنامه  ........................................تاریت تولود ...............................
کد ملی  ...........................................به عنووان ................................شورک .و آقای./وان ................................................... .فرزنود  ..........................شوماره شناسونامه ...................
تاریت تولد  ...............................کد ملی  .....................................به عنوان شرک .............................. .و با مهر شرک .ط.ق آگهی شماره  ........................روزنامه رسمی شوماره
 ...............مووور  ....................کوود پسووتی  ..........................بووه نشووانی.............................................................................................................................................................................
شماره تماس ثاب ..................................... .شماره تلفن همراه  .................................پس .الکترونیک .................................................................
تبصره :نشانی،پس .الکترونیک و تلفن های بانک  ،قرض گیرنده و ضامن/ضامنین همان مووارد منودرد در ایون مواده اسو..چنان چوه یکوی از اشوخام موذبور
نشانی،پس .الکترونیک و تلفن های .ود را تغییر دهد باید موضو را بصورت کت.ی به طرف های دیگر ابالغ کند.تا وقتی که تغییر موارد فوق ،کت.ا به طرف دیگور
ابالغ نشده باشد ،کلیه مکات.ات و مراسالت و ابالغیه ها و ا.طاریه های اجرایی و غیره ،حسب مورد از طریق شماره تلفن(پیامک) ،پس .الکترونیک و نشانی که در
این ماده قید شده اس ،.ارساا می شود و ابالغ شده تلقی می گردد.
ماده -2موضوع این قرارداد عبارتست از :
........................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................
................................................................................ .............................................................................................................................................................................. ..........................................
ماده -3مدت قرض ال سنه موضو این قرارداد ار تاریت انعقاد  ......................،ماه می باشد.
مففففاده -4کوووول قوووورض ال سوووونه اعطووووایی موضووووو قوووورارداد م.ل (بووووه عوووودد)  ....................................................................ریوووواا و (بووووهحووووروف)
 ...........................................................................................................ریاا و کارمزد متعلقه معادا ...........درصد نس ..به مانده قرض ال سنه اعطایی موضو ایون قورارداد در
ساا می باشد که قرض گیرنده ق.وا و تعهد نمود بدهی .ود باب .اصل تسهیالت و کارمزد متعلقه را در  .......................قسط ،در ق.اا قو .رسوید ،ط.وق ضووابط
ابالغی بانک مر کزی جمهوری اسالمی ایران به بانک بپردازد .سر رسید اولین قسط ،روز  ....................و سر رسید اقساط بعدی به فاصله  .................ماه از سور رسوید
قسط ق.ل .واهد بود.قرض گیرنده همچنین متع هد گردید در سر رسید آ.رین قسط،آن چه از بدهی ،هزینه ها و مطال.ات مندرد در این قرارداد بر ذمه وی بواقی
مانده باشد،یک جا به بانک پردا ..و تسویه نماید.قرض گیرن ده ضمن اقرار به دریاف .قرض ال سنه ،متعهد گردید ،تمامی م.ل دریافتی را برای موضو ماده ()1
این قرارداد مصرف نماید.
ماده – 5دفاتر و صورت حساب های بانک در هر مورد معت.ر اس..تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات این قرارداد با بانوک بووده و موورد ق.ووا قورض
گیرنده می باشد .دفاتر و صورت ساب های بانک از نظر اعالم به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ث ..جه .صدور اجرائیه یا م اس.ات
بعدی در جریان عملیات اجرایی در هر مورد مالک عمل می باشد.
ت.صره – 2مفاد این ماده نافی حق اعتراض قرض گیرنده در مراجع ذی صالح نمی باشد.
ت.صره – 1طرفین توافق نمودند هرگونه اش ت.اه در م اس.ات بانک قابل برگش .بوده و ضمن ق.وا م اس.ات اصالحی،نسو ..بوه تنظوی .و اصوالح اسوناد و اوراق
مربوطه اقدام نمایند.
ماده -6قرض گیرنده اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک در .صوم تسهیالت قرض ال سنه مطلع گردیده و حوائز شورایط دریافو .تسوهیالت موی باشود.در
صورتی که به تشخیص بانک ،قرض گیرنده از مفاد این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله ت  .هر عنوان نس ..به عین مورد وثیقه این قرارداد تخطی نمووده و
یا تسهیالت را .ارد از موضو قرارداد مصرف نموده باشد ،بانک میتواند مانده مطال.ات را به دین حاا ت.دیل نماید .چنان چه قرض گیرنده اقساط مذکور در ماده
( ) 4را در سر رسید مقرر پردا ..ننماید ،باقی مانده اقساط حسب ضوابط ابالغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،ت.دیل به دین حواا شوده و بانوک
حق مطال.ه تمامی طلب .ود را از قرض گیرنده به صورت یک جا .واهد داش..
ماده  -7قرض گیرنده متعهد گردید در صورت تخطی از مفاد این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله ت  .هر عنوان نس ..به عین مورد وثیقه این قرارداد و یوا
استفاده از تسهیالت موضو این قرارداد به ن و غیرمجاز ،حسب مورد از تاریت سررسید اقساط یا ت.دیل دیون به دین حاا ،تا تاریت تسویه بدهی ،عالوه بور وجووه
تأدیه نشده .ود ،م.لغی به عنوان وجه التزام تأ.یر تأدیه دین ،معادا  ...........درصد ط.ق دستورالعمل م اس.اتی زیر برای هر ساا به بانک پردا ..نماید.

ت.صره -مانده اصل بدهی مندرد در دست ورالعمل م اس.اتی این ماده ع.ارت اس .از مانده اصل قرض ال سنه اعطایی بانک به عالوه کارمزد متعلقه معووقی کوه از
سوی قرض گیرنده به بانک پردا ..نگردیده اس..
ماده  -8بانک پس از گذش .حداکثر دو ماه از سررسید هر یک از اقساط و عدم بازپردا ..آن ها توسط قرض گیرنده و یا بالفاصله پس از حاا شدن دیون قرض
گیرنده ،باید موضو را از طریق نشانی مندرد در ماده ( )2این قرارداد و اصالحیه های اعالمی احتمالی ،به اطال ضامن/ضامنین و وثیقه گذار /گوذاران برسواند .در
غیر این صورت ،ا.ذ وجه التزام تأ.یر تأدیه دین مذکور در ماده ( )7از ضامن/ضامنین و وثیقه گذار /گذاران امکان پذیر نخواهد بود.
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ماده  -9قرض گیرنده و ضامن /ضامنین به طور غیرقابل رجو به بانک اجازه و ا.تیار دادند که هرگونه مطال.ات .ود ناشی از این قورارداد را اعو .از مسوتقی .یوا
غیرمستقی .پس از سررسید یا حاا شدن دیون و در صورت عدم پردا ،..از موجودی هر یک از حساب ها (ریالی و ارزی) ،امواا و اسناد آنان نزد بانک و یا بانوک
ها و سایر مؤسسات اعت.اری رأساً و بدون نیاز به حک .قضائی یا اجرایی برداش .نموده و به حساب بدهی قرض گیرنده منظور نماید .در صورتی که وجوه به صورت
ارزی باشد بانک آن را به نر اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران م اس.ه و برداش .می نماید .اقدام بانک در این .صوم برای قورض گیرنوده و
ضامن /ضامنین غیرقابل اعتراض و الزم االت.ا می باشد.
ت.صره  -2هر گونه وجوهی که پس از سررسید یا به تعویق افتادن مطال.ات این قرارداد به بانک پردا ..و یا از حساب ها و امواا و اسناد برداش .می شود ،ابتودا
باب .هز ینه های قانونی منظور شده و ما بقی بین سه جزء مانده اصل قرض ال سنه اعطایی ،کارمزد و وجه التزام تأ.یر تأدیه دین تسهی .بالنس.ه می شود.
ت.صره  -1بانک اقدامات موضو این ماده را پس از اجرایی نمودن ،از طریق نشانی مندرد در ماده ( )2این قرارداد و اصالحیه های اعالمی احتمالی ،حسب مورد به
قرض گیرنده و ضامن  /ضامنین اطال می دهد.
ماده  -11ضامن /ضامنین با عل .و اطال و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمی .و کیفی .تعهدات قرض گیرنده ،منفرداً ،مشترکاً و متضوامناً ،انجوام
کلیه تعهدات و پردا ..بدهی هایی که در ارت.اط با انجام موضو این قرارداد به عهده قرض گیرنده اس .را تعهد نمودند و بانک به استناد این قورارداد حوق دارد
عالوه بر مراجعه به قرض گیرنده ،به هریک از ضامنین ،منفرداً و یا مشترکاً مراجعه و ایفای تعهدات قرارداد را مطال.ه و وجوه متعلقه را وصوا نماید.
ماده  -11هر گاه بانک برای وصوا مطال.ات .ود در.واس .صدور اجرائیه نماید و حک .به نفع بانک صادر شود ،پردا ..کلیه هزینه های اجرایوی و م.لغوی معوادا آئوین
نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرایی و همچنین در صورتی که بانک ناگریز از توسل به اقدامات قضایی گردد ،هزینه های قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل یوا نماینوده
قضایی و .سارات از هر جه( .ط.ق تشخیص و اعالم بانک) بر ذمه قرض گیرنده بوده که عالوه بر انجام سایر تعهدات ،ملزم به پردا ..آن می باشد.

ماده  -12به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد ،موارد مشروحه ذیل:
(مشخصات کامل وثیقه/وثایق مأخوذه ذکر گردد)
.................................................................... ...................................................................................................... ............................................................................................................................. .
................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ..........................................
.................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................... ..
توسط قرض گیرنده و یا وثیقه گذار/گذاران (در صورتی که شخص حقیقی باشد):
آقای./ان ................................................ .فرزنود  ..............................تواریت تولود .................................شوماره شناسونامه  .........................................م ول صودور ......................
شووووووووماره سووووووووریاا شناسوووووووونامه ..........................................کوووووووود ملووووووووی  .........................................................کدپسووووووووتی ....................................
بووووه نشووووانی  ...................................................................................................................................................................................................................شووووماره تموووواس ثابوووو.
 ............... ....................شماره تلفن همراه  ....................................................پس .الکترونیک .................................................
(در صورتی که شخص حقوقی باشد):
شرک ............................. .ث.و .شوده بوه شوماره  ..........................................اداره ث.و .شورکتهای  ......................................کود اقتصوادی  ...............................شناسوه ملوی
 ....................................با امضای آقای. /ان ............................................... .فرزند  .........................شوماره شناسونامه  .............................تواریت تولود ................................کودملی
 .....................................بوووه عنووووان  ...................................شووورک .و آقوووای. /وووان ...................................................... .فرزنووود  ....................................شوووماره شناسووونامه
 ..................................................تاریت تولد  ..............................کد ملی  ............................................................به عنووان  ...............................................شورک .و بوا مهور شورک.
ط.ق آگهی شوماره  ......................................روزناموه رسومی شوماره  ........................................موور  ......................................کدپسوتی  ..........................................بوه نشوانی
 .................................................................................................................................................................................................شووماره تموواس ثابوو ............................................. .شووماره
تلفن همراه  ..................................................پس .الکترونیک  ..............................................................در وثیقه بانک مستقر گردید .ق.

و اق.واض در.صووم موورد وثیقوه

مندرد در این ماده به عمل آمد و حسب مورد مجددا به طور ص یح و سال .ت ویل مالک یا مالکین داده شد.
ماده  -13قرض گیرنده تعهد نمود که حسب مورد در صورت تقاضای بانک  ،هرآن چه مورد وثیقه قرار می گیرد را پس از امضای قرارداد حاضور و در مودت آن،
همه ساله به م.لغی که مورد موافق .بانک باشد ،در برابر آتش سوزی ،انفجار ،زلزله  ،سیل ،صاعقه و سایر .طرات مرت.طی که بانک تعیین می کند ،نوزد یکوی ا ز
شرک .های بیمه مجاز ،به هزینه .ود و به نفع بانک بیمه نماید و بیمه نامه را بالدرنگ به بانک تسلی .کند .همچنوین پوانزده روز ق.ول از انقضوای مودت بیموه ،
مدارک تجدید بیمه را به بانک ارایه دهد .در صورتی که قرض گیرنده تعهدات .ود را به شرح فوق انجام ندهد بانک می تواند وثایق را وکالتاً از طرف قرض گیرنده
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به هزینه .ود بیمه نموده و م.ل هزینه شده را از قرض گیرنده مطال.ه یا به حساب وی منظور نماید .بدیهی اس .وکال .مذکور نافی تعهودات و مسولولی .هوای
قرض گیرنده نخواهد بود .ضمناً قرض گیرنده مکلف اس .در صورت بروز .سارت به موارد بیمه شده ،سریعاً به بیمه گر و بانک اطال دهد.
ماده  -14در صورتی که به تشخیص بانک ،قرض گیرنده و یا وثیقه گذار/گذاران و یا ضامن/ضامنین از مفاد این قرارداد تخلف نمایند ،بانک موی توانود نسو ..بوه
صدور اجرائیه جه .وصوا مطال.ات .ود به طرفی .هریک از اشخام یاد شده اقدام نماید.
ماده  -15مالک یا مالکین مورد وثیقه ،ضمن اعالم و اقرار به این که تا کنون نس ..به عین مورد وثیقه هیچگونه معامله ای انجام نداده اند متعهد و ملتزم گردیدند که:

 -2-21از هرگونه معامله ناقله ت  .هر عنوان نس ..به عین مورد وثیقه .ودداری نمایند.
 -1-21بدون موافق .بانک در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدامی که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد .ودداری نمایند.
 -6-21در صورتی که در مورد وثیقه عالوه بر مست دثات  ،تاسیسات و تجهیزات فعلی ،مست دثات و تأسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود ،جزء مووارد وثیقوه
.واهد بود.
 -4-21در صورتی که ق.ل از فک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معرض اجرای طرح های موسسات و شرک .های دولتی و شهرداری و امثاا آن قورار
گیرد ،بانک ،قائ .مقام و یا وکیل بالعزا و یا وصی بعد از فوت مالک یا مالکین مورد وثیقه اس .که تمامی تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضای اسناد و دفواتر
مربوط ،وجوهی را که از طرف موسسه ذی ربط در ق.اا تملک تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پردا. ..واهد شد ،به صورت نقدی یا قسطی دریاف .کند و پس از
احتساب و کسر هزینه های متعلقه ،مطال.ات .ود را از م ل باقیمانده وجه ،وصوا نماید .هرگاه بهای ملک ،در صندوق ث ..یا دادگستری سپرده شده باشد ،بانک
حق دریاف .وجوه سپرده را به میزان هزینه های متعلقه و مطال.ات .ود .واهد داش..
در صورتی که وجوه وصوا شده و یا موارد وثیقه موضو این بند ،تکافوی مطال.ات بانک را ننماید ،قرض گیرنده متعهد گردید کلیوه بودهی هوای .وود را بنوا بوه
تشخیص بانک فوراً بپردازد.
 -1-21هرگونه نقل و انتقاا ق.لی نس ..به منافع مورد وثیقه (ولو این که ضمن سند عادی باشد) را کت.اً به ا طال بانک رسانده و نیز ق.ل از انتقاا منوافع موورد
وثیقه ت  .هر عنوان ،از بانک تأییدیه ا.ذ نمایند.
 -6-21در صورتی که مورد وثیقه به تملک بانک درآید ،م ل مورد وثیقه را تخلیه و ت ویل بانک نمایند .در غیر این صورت بوه اسوتناد مفواد ایون قورارداد و نیوز
سندانتقاا اجرایی ،بانک می تواند از طریق ادارات ث ..اسناد و امالک ،مورد انتقاا را تخلیه و تصرف نماید.
ماده  -16کلیه وکال .های تفویضی به بانک و نیز تمامی شرایط قرارداد حاضر ،برای طرفین معین اس .و با سلب حق عزا و ض .وکیل و اموین و غیوره و سولب
حق اجرای مورد وکال .توسط موکل می باشد.
ماده  -17قرض گیرنده و وثیقه گذار/گذاران ق.وا نمودند در صورتی که بانک به منظور رونق بازار ثانویه مطال.ات رهنی ،مطال.ات این قرارداد را به اشخام دیگور
منتقل کند ،تضمینات و وثایق این قرارداد به تعهدات الحق نیز منتقل شده و کماکان باب .تعهدات انتقاا یافته در رهن و وثیقه ،باقی باشد.
ماده  -18کلیه هزینه های مربوط به ث ..قرارداد حاضر از جمله حق الث ..و حق الت ریر  ،بدون حق رجو به بانک ،کالً به عهده قرض گیرنده اس..
ماده  -19قرض گیرنده و ضامن /ضامنین ق.وا نمودند بانک می تواند هرگونه داده و اطالعات ایشان را در ا.تیار شرک .سنجش اعت.ار مورد تأیید بانک مرکوزی
جهموری اسالمی ایران قرار دهد.
ماده  -21این قرارداد بر اساس توافق طرفین و بر ط.ق ماده « 21قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره)» و اصالحات و ال اقات قانونی آن و ماده (« )7قانون تسهیل
اعطای تسهیالت بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها» در حک .سند رسمی و الزم االجرا
بوده و تابع مفاد «آیین نامه اجرا ی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا» می باشد و تمامی امضاء کنندگان ق.وا نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسو..
به آن هیچ گونه ا.تالفی ندارند و قرض گیرنده ،ضامن/ضامنین و وثیقه گذار/گذاران حق هرگونه ایراد و اعتراضی را نس ..به مفاد قرارداد و نیز نس ..به اقودامات
اجرایی بانک برای وصوا مطال.ات .ود و ایفای تعهدات قرض گیرنده در هر مرحله از عملیات اجرایی ،از .ود سلب و اسقاط نمودند.
این قرارداد در  12ماده و  6ت.صره و در  ..........نسخه تنظی .و به روی .کامل بانک ،قرض گیرنده  ،ضامن/ضامنین و وثیقه گذار/گذاران رسید و ایشان ضمن اقرار به
اطال و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش ت.عات حقوقی و قانونی ناشی از آن ،به امضای تمامی صف ات آن م.ادرت نمودند و یک نسخه از این قرارداد بوه
هریک از آنها تسلی .گردید.
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