
37291فرم خالصه اطالعات وام گیرنده و ضامنین بانک ملت شعبه مطهری بوشهر   
 خواهشمند است اطالعات درخواستی را خوانا ودقیق تکمیل فرمایید

 

 مشخصات وام گیرنده 

 شماره همراه :                                       نام ونام خانوادگی /نام شرکت :

 تلفن منزل :                             آدرس منزل :

 تلفن محل کار : آدرس محل کار :

 شماره حسابهای بانک ملت : شماره مشتری بانک ملت :

  ضامن مشخصات 

 شماره همراه :                                       خانوادگی /نام شرکت :نام ونام 

 تلفن منزل :                             آدرس منزل :

 تلفن محل کار : آدرس محل کار :

 ملت :شماره حسابهای بانک                                                           شماره مشتری بانک ملت :

  ضامن مشخصات 

 شماره همراه :                                       نام ونام خانوادگی /نام شرکت :

 تلفن منزل :                             آدرس منزل :

 تلفن محل کار : آدرس محل کار :

  شماره حسابهای بانک ملت :                                                           شماره مشتری بانک ملت :

  ضامن مشخصات 

 شماره همراه :                                       نام ونام خانوادگی /نام شرکت :

 تلفن منزل :                             آدرس منزل :

 تلفن محل کار : آدرس محل کار :

 شماره حسابهای بانک ملت :                                                           شماره مشتری بانک ملت :

  ضامن مشخصات 

 شماره همراه :                                       نام ونام خانوادگی /نام شرکت :

 تلفن منزل :                             آدرس منزل :

 کار :تلفن محل  آدرس محل کار :

 شماره حسابهای بانک ملت :                                                           شماره مشتری بانک ملت :

نام ونام خانوادگی وامضاءمسئول اعتبارت:                                    مورد تایید مسئول اعتبارات قرار گرفت /نگرقت  



مضای متعهد/متعهدینا             امضای بدهکار                                                                    







مضای متعهد/متعهدینا             امضای بدهکار                                                                    



مضای متعهد/متعهدینا             امضای بدهکار                                                                    





مضای متعهد/متعهدینا             امضای بدهکار                                                                    





 امضاء

 



 امضاء
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 «قرارداد مرابحه»
 

 بين امضاء كنندگان ذيل:

ملي  شناسهو     38077الف ( بانك ملت  شعبه ......................................... به شماره ثبت 

.............................           

 .......................................................................... كد پستي.....................مقيم....................................................

 كه در اين قرارداد بانك ناميده مي شود ازيكطرف و

.....ملي...{.............شمارهماره....ش{...............بشناسنامه..................فرزند..........................آقاي/خانم...... ب:

.................... ..........مقيم.................................................................................................از{.....................صادره

............ ....... شماره تلفن همراه ..................................................... شماره تلفن ثابت ......................كد پستي

 .....................................................................................................................نشاني الكترونيك .......................

........مورخ...................در..................شناسرره ملرري  شررركت........................ثبت شررده ذيررل شماره....... 

.....شناسرنامه  ...................فرزنرد.......... .....................................قايان....... بانمايندگي آ .................................

بموجر  آگيري    .....صرادره از............................ ............................................شماره................شماره ملري... 

  ......منردر  در روزنامره رسرمي   ....................................................مورخ....................................شماره..........

مقررررررريم  ...........................................................مرررررررورخ..................................ماره.......شررررررر

..........................كد پستي ..................................................................................................................................

............. .......................... شماره تلفن همرراه ........ ............................ شماره تلفن ثابت ................................

 ......................................................................................................................نشاني الكترونيك ........................

 كه در اين قرارداد مشتري ناميده ميشود و

 :آقاي/خانم......................فرزند.............بشناسررنامه شماره..............شررمار ه  ملي................صررادره از   

..............................................................................كد پستي ..........................مقيم...........................................

نشراني  ..............................................شماره تلفن ثابت ....................... شرماره تلفرن همرراه .....................    

 ............................................................................................................................الكترونيك .............................

شررركت............................ثبت شررده ذيررل شماره................مورخ................در...............شناسرره ملرري    

............فرزند...............شناسرنامه  ...........................................قايران.........  ..............بانمايندگي آ...................

وج  آگيي ........بم...............صادره از.............................................................شماره ملي.............شماره..........

..............                                 ............مرورخ.... .....شماره..................مورخ....................مندر  در روزنامه رسمي شماره.................

..............................................كررررد پسررررتي مقرررريم ...............................................................................

 .........................................شماره تلفرن ثابرت ....................... شرماره تلفرن همرراه ..................... نشراني      

 ...............................................................................................................................الكترونيك ..........................

اين قرارداد منعقد گرديرد و   كه در اين قرارداد متعيد/ متعيدين ناميده مي شود/مي شوند از طرف ديگر

 طرفين متعيد و ملتزم به اجراي مفاد آن گرديدند .

 موضوع - 1ماده 
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مدت اين قرارداد از تسييالت مرابحه بانك در قال  كارت اعتبراري مرابحره ترا سرقف     مشتري در طول 

............................................... ريال براي پرداخت وجوه كاالها و خدمات خريداري شده  به موج  وكالرت  

 استفاده مي نمايد.    تفويضي از جان  بانك به مشتري ،

 2ماده 

اين قرارداد به مشتري وكالت داد تا كاالها و خدمات موردنظر خود را از محرل تسرييالت    بانك به موج 

موضوع اين قرارداد، به نام بانك خريداري نمايد و كاالها و خدمات خريداري شده را به قيمت خريرد بره   

غيرر قابرل   مشتري با امضاء اين قرارداد بوجه ملرزم و  . درصد به خود بفروشد 15عالوه سود بانك معادل 

وكالرت موضروع   از بانك گرديرد.   به ميزان مذكور ،عدول متعيد به خريد كاالها و خدمات خريداري شده

 اين ماده ضمن عقد خار  الزم منعقد گرديد و مشتري حق فسخ عقد وكالت را از خود سل  نمود. 

 مدت - 3ماده 

ايت ......................... و ميلت اسرتفاده از اعتبرار كرارت    مدت اين قرارداد از تاريخ ................................ لغ

 ماه از تاريخ ثبت قرارداد و تحويل كارت به مشتري مي باشد.  1موضوع اين قرارداد، 

 4ماده 

الكترونيك )ايميرل( مشرتري بره    پست استفاده از كارت خريد اعتباري را به نشاني  بانك صورت حساب

 ارسال مي نمايد.  (smsاز طريق سرويس پيام كوناه )......................./ .....................شرح

روز از تاريخ دريافت صورت حساب نسبت به پرداخت بدهي خود به  7مشتري مكلف است حداكثر ظرف 

.......... از طريق واريز به حساب شماره ......................درصد در سال  15بانك به انضمام سود متعلقه از قرار 

 اقدام نمايد:  به شرح ذيل صورت اقساطي به ، به نام بانك ملت 

- 

- 

- 

مكلرف اسرت    ،خود را تغييرر دهرد  پست الكترونيكي نشاني خط تلفن همراه / : هر گاه مشتري 1تبصره 

روز كاري قبل از ارسال صورتحساب به بانك اطالع دهد در غيرر اينصرورت كليره     3مرات  را حداكثر تا 

 شود. ري نمي تواند به عذر عدم اطالع متعذر ارسال مي گردد و مشتطرق مذكور حساب ها به صورت 

به نشاني مشرتري   3روز پس از موعد مزبور در ماده  3: در صورتي كه صورت حساب مزبور تا 2تبصره    

ايرن  ارسال نشود. مشتري مكلف است مرات  را شخصاً از طريق شعبه صادر كننده پيگيرري نمايرد. برر    

عدم اساس بانك در صورت تاخير يا عدم وصول صورت حساب توسط مشتري مسئوليتي نخواهد داشت. 

پرداخت هر قسط در موعد مقرر به اظيار بانك موج  حال شدن بقيه دين بدهكار بابت اين قرارداد است 

اد اسرتيفا و وصرول   بانك حق دارد تمامي باقيمانده طل  خود را يكجا ودفعتاً واحده به استناد اين قرارد

 نمايد.

در صورت اعتراض به مفاد صورتحساب ارسالي ، مشتري مكلف است به شرعبه صرادر كننرده    : 3تبصره 

 كارت مراجعه نمايد.  

 تأخيرتأديه  وجه التزام – 5 ماده

در صورت عدم پرداخت اصل بدهي ناشي از قرارداد در سررسيدهاي مقرر بعلت تاخير در تاديه بدهي 

و مشتري ين قرارداد از تاريخ سررسيد تا تاريخ تصفيه كامل بدهي مبلغي به ذمه ناشي از ا
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و متعيد/ متعيدين با امضاي اين قرارداد ملتزم و مشتري  متعيد/متعيدين  قرار خواهد گرفت از اين رو 

براي هر  فوقبشرح درصد مانده بدهري  21مبلغري معادلمتعيد گرديدند عالوه بر بدهي تاديه نشده 

 ال نسبت به بدهي مذكور برحس  اين قرارداد به بانك پرداخت  نمايند.س

و متعيد/ متعيدين ضمن امضاي اين قرارداد بطور غيرقابل برگشت به بانك مشتري  به همين منظور 

تا تاريخ تصفيه كامل اصل بدهي معادل  1اختيار دادند كه از تاريخ استفاده از تسييالت مندر  در ماده 

 و متعيد/ متعيدين برداشت و يا به همان ميزان از ساير دارائيياي مشتري  اد از حسابياي مبلغ قرارد

و متعيد/ متعيدين تملك نمايد. اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع تعقي  عمليات اجرائي مشتري 

 براي وصول مطالبات بانك نخواهد شد.

به بانك حق و اختيار غير قابل عدول دادند هر و متعيد/ متعيدين بموج  اين قرارداد مشتري  تبصره : 

مبلغي را كه پس از سررسيد يا معوق شدن دين خود به بانك پرداخت نمايند ابتدائاً بابت هزينه هاي 

جزء اصل تسييالت ، سود و خسارت تاخير تاديه تا آن تاريخ تسييم  3قانوني، كارمزد و مابقي بين 

 بالنسبه گردد.

 6ماده 

ملزم گرديدند طل  بانك به موجر    ناًد / متعيدين به موج  اين قرارداد منفرداً و متضاممشتري و متعي

د و بانك براي وصول طل  خود حق دارد به هر يك از آنان منفرداً يا به هرر  ناين قرارداد را به بانك بپرداز

ن مبلرغ در قبرال   دو مجتمعاً مراجعه نمايد و هر مبلغ كه از هر يك وصول شود ذمه ديگري نسبت به هما

 مراجعه به يكي مانع مراجعه به ديگري نخواهد بود.    ضمناً .بانك بري خواهد شد

 7ماده 

مشتري مكلف است در صورت سرقت، فقدان يا معدوم شدن كارت اعتباري مرابحه، به هر علت و جيرت  

 نمايد:  مرات  را فوراً به بانك اعالم و نسبت به انسداد كارت اقدام 

صورت فقدان، سرقت و يا معدوم شدن كرارت، صردور مجردد كرارت )المثنري( منرو  بره         تبصره : در

 ريال هزينه صدور كارت مي باشد.   000/50 درخواست مشتري و پرداخت مبلغ

 8ماده 

پس از صدور هر صورتحساب مطالبات بانك وصول نشود و يا توافقي براي وصرول  ماه  2تا در صورتي كه 

حه مشتري موقتاً مسدود شده و امكان استفاده از ميرزان اعتبرار باقيمانرده    آن حاصل نشود، كارت مراب

 كارت به حالت تعليق در مي آيد.  

درصورت موافقت بانك برا رفرع    ،نمايدتبصره : چنانچه مشتري نسبت به تأديه ديون خود به بانك اقدام 

رفع مسدودي به عمل  مرابحه از كارت اعتباري  ه از تاريخ پرداخت،ما 2پس از گذشت  مسدودي از كارت،

 خواهد آمد.  

 9ماده 

ماه پس از صدور صورتحساب، مطالبات بانك از مشتري وصول نشود بانك حق دارد نسبت بره    6چنانچه 

 ابطال كارت مرابحه اقدام نمايد.  

 10ماده 
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د نسربت  ماه از اعتبار كارت، بانك مي توانر  1در صورت عدم استفاده مشتري از كارت مرابحه ظرف مدت 

به ابطال زودتر از موعد كارت مرابحه اقدام نمايد و مشتري حق هيچگونه اعتراضري را در ايرن خصرو     

 نخواهد داشت.  

   11ماده 

به ميزان يك درصد اعتبار كرارت    ابتدائاً ،مشتري متعيد گرديد در قبال استفاده از خدمات كارت مرابحه

 . به بانك بپردازدآبونمان به عنوان  مرابحه را

 12ماده 

د گرديد نيايت دقت را در نگيداري از كارت مرابحه خود بعمل آورده و از افشراي رمرز آن   يمشتري متع

را بالفاصله كتباً بره شرعبه ذيرربط اعرالم نمايرد.      مرات  خودداري نمايد و در صورت مفقودي يا سرقت 

مسئوليت استفاده از كارت مذكور و ميزان تعيدات ايجادي به موچ  آن، مستقيماً متوجه مشتري بوده و 

 مي باشد. بانك ملزم به پرداخت مطالبات 

 13ماده 

مشرتري مبنري برر    با درخواسرت   ،به تشخيص بانك و موافقت بانك  كارت مرابحه موضوع اين قرارداد ،

 قابل تجديد مي باشد .  تجديد پذيري ،

 وثايق و تضمنيات   -14ماده 

تضمينات ذيل را به بانك  وثايق و وثيقه پرداخت بدهي و اجراي تعيدات خودو به منظور تضمين مشتري

 سپرد/اموال مشروحه ذيل را در وثيقه بانك قرارداد. 

اين قرارداد را از تامينات و تضمينات وثايق مشروحه ذيل بانك حق دارد وجوه مورد مطالبه خود به شرح 

استيفا نمايد و بانك مخير است طل  و حقوق خود را از هر طريق كه بخواهد وصول و استيفا نمايد و 

 اقدام از يك طريق مانع از اقدام از طريق يا طرق ديگر نخواهد بود. 

ابر مجموع مبالغ مورد مطالبه بانك نباشد حقوق تبصره : هر گاه وثايق و تضمينات و تامينات مذكور بر

 بانك نسبت به وصول تمامي مبلغ مورد مطالبه به استناد اين قرارداد محفوظ خواهد بود. 

 شرح وثايق و تضمينات و تامينات : 

.............. وثيقه سند رهني پشتوانه تعيدات عقود اسالمي به شماره ........................مورخ ............. -الف

تنظيمي دفتر خانه اسناد رسمي شماره ............................. شير .................... به مبلغ 

 ........................................ ريال

 سفته ها و بروات مشروحه ذيل :  –ب  

 متعيد و ضامنين                   مبلغ             شماره سفته                 تاريخ صدور               سررسيد     

.....................                 ................               ....................                   ....................................                   ... 

..                    .................................                   .......................                 ................               ..................... 

.....................                 ................                ....................                   ..................                  ..................... 

و در وجه بانك و با تعيد و تضمين پرداخت ساير/ سايرين صادر شده است. بانك حق  مشتريكه از طرف 

دارد وجه سفته ها را در صورت وصول بابت طل  خود محسوب و منظور دارد ضمناً بانك مي تواند در 

 مات قانوني براي وصول وجه معمول دارد. صورت عدم پرداخت وجه هر يك از آنيا اقدا
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موجودي حساب: سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت/ سپرده سرمايه گذاري بلند مدت/ پس انداز/  - 

سپرده ارزي شماره نزد شعبه .......................... بانك كه موجودي آن به نفع بانك مسدود و ورقه/كارت                

به بانك تسليم گرديد بانك حق دارد موجودي حساب مذكور را رأساً و بدون  / دفترچه حساب نيز

 هيچگونه تشريفات قضايي يا اداري برداشت و به حساب طل  خود منظور دارد. 

ه بانك ضمانتنامه بانكي شماره ........................ مورخ........................... صادره از بانك...................... ك -د

 وجه آنرا دريافت و به حساب طل  خود منظور خواهد نمود. 

  .....................................................  قرضه دولتي/ اوراق مشاركت ملي/ اسناد خزانه به شماره هاي اوراق -ه

خواهد داشت  كه بانك وجوه آنيا را به اضافه سود يا جايزه و غير دريافت و بابت طل  خود محسوب

 ضمناً اوراق مذكور با امضاء اين قرارداد به بانك تسليم گرديد. 

قبوض انبارهاي عمومي شماره ...........................مورخ........................كه بانك براساس مقررات مربوطره   -و

اين قرارداد به بانرك تسرليم   از كاالي مورد وثيقه استيفاي طل  خواهد نمود ضمناً اوراق مذكور با امضاء 

 گرديد.      

 15ماده 

مشتري و متعيد / متعيدين قبول و تعيد نمودند كه ظرف ميلت سه ماه از تاريخ تصفيه قرارداد جيت 

اخذ سفته هاي موضوع اين قرارداد به شعبه مراجعه نمايند. بعد از مضي ميلت مذكور سفته هاي مربو  

نه تكليفي به پذيرش درخواست مبني بر استرداد سفته ها ندارد و باطله تلقي مي شود و بانك هيچ گو

           متعيدين حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدي را از خود سل  نمودند. و متعيد /  مشتري

 16ماده 

اظيار و تشخيص بانك نسبت به ميزان مطالبات بانك و بدهي ناشري از مرابحره اعطرايي موضروع ايرن      

ري و متعيد/ متعيدين و همچنين تخلف مشتري معتبر بوده و مورد قبول مشرتري و  قرارداد و تعيد مشت

 متعيد/ متعيدين است. 

 17ماده 

متعيد/ متعيدين با علم و اطالع و وقوف كامل نسبت به مندرجات اين قرارداد و كميت تعيدات مشرتري  

با  برا بردهي موضروع ايرن     بموج  اين قرارداد با خود مشتري پرداخت كليه وجوهي را كه بانك در ارت

قرارداد از مشتري مطالبه كند منفرداً و متضاماً با مشتري تعيد نمود / تعيد نمودند و تشرخيص بانرك در   

و نيز متعيد و ملتزم گرديد / گرديدند به محض مطالبه بانك وجوه مورد مطالبره را   .اين مورد معتبر است

بره مشرتري برراي     جعره ن قرارداد حق دارد عالوه بر مرابه بانك پرداخت كند/ كنند و بانك به استناد اي

وصول كليه مطالبات خود به متعيد/ متعيدين نيز مراجعه نمايد و حق مراجعه بانك به مشتري و متعيرد/  

نفرداً و مجتمعاً محفوظ مي باشد و بانك مي تواند به استناد اين قررارداد مطالبرات خرود را از    متعيدين م

مشتري و متعيد/ متعيدين وصول نمايد بانك نيز حق دارد مبالغي را كه مشرتري و   از اقدام قانونيطريق 

متعيد/ متعيدين ملزم به پرداخت آن مي باشند. از موجودي كليه حسابيا و سپرده ها و اموال مشرتري و  

متعيد/ متعيدين نزد هر يك از شع  بانك برداشت و يا پاياپاي نمايد شررايط عمرومي حسراب سرپرده     

ر هر  مطالبه لحسنه جاري نيز در مورد مشتري و متعيد / متعيدين نافذ مي باشد، تشخيص بانك دقرض ا

 مورد تاييد و قبول  مشتري و متعيد / متعيدين مي باشد.   و نسبت به هر ميزان آن، 

 18ماده
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وطه به اقدامات قانوني براي وصول مطالبات خود كليه هزينه هاي مرب مبادرتحق دارد در صورت  بانك

و وفق تعرفه حق الوكاله وكالء  ، حق الزحمه نماينده حقوقي ، اجرائي ، دادرسي ، حق الوكاله ثبتياعم از 

و متعيد / مشتري  و به استناد اين قرارداد از  منظورساير هزينه هاي پرداختي را جزء مطالبات خود 

عم از اينكه هزينه هاي مذكور در د ااجراي ثبت يا مرجع ذيربط مطالبه يا وصول نماي طريقاز  متعيدين

 آراء واجرائيه مراجع قانوني لحاظ يامسكوت باقي مانده باشد .

 19ماده 

اصالحي قرانون عمليرات    15قانون پنجم توسعه جميوري اسالمي ايران و ماده  98اين قرارداد وفق ماده 

آنكره در مفراد آن اختالفري     و بدونبر اساس توافق طرفين و بانكي بدون ربا و تبصره هاي الحاقي به آن 

فيمابين آنيا باشد، در حكم اسناد رسمي و الزم االجرا بوده و تابع آيين نامه اجرائي مفاد اسرناد رسرمي   

 مي باشد. 

 20ماده 

مشتري صريحاً اعالم مي نمايد كه به كليه شرايط و قيود معامله و مندرجات قرارداد و همچنين مقررات و 

قوف كامل داشته و نكته اي مبيم باقي نيست ضرمناً در مرورد منردرجات ايرن     ضوابط معامله آگاهي و و

قرارداد صرف اظيار و تشخيص واعالم و تعيين بانك را حس  مورد قبول داشرته و صرحيم مري دانرد و     

نسبت به قرارداد و معامله و امور وابسته به آن چه در حال حاضر و چه در آينده محملي وجود ندارد كره  

بانك باستناد اين قرارداد را در آينده محمول بر صحت  قانونيليذا اقدامات  ،ف او با بانك گرددمايه اختال

و منطبق با موازين بانكي و قانوني مي داند و متعيد و ملتزم است چنانچه احياناً در مقابل عمليات اجرائي 

هر علت عمليات اجرائي متوقف بانك باستناد اين قرارداد مبادرت به اقداماتي نمود كه به هر صورت و به 

بعنوان وجه التزام از اموال خود بالعوض و مجاناً به بانك تمليك نمايد و در را معادل مبلغ دريافتي  .گردد

 وصول خواهد گرديد.   اقدام قانونيصورت استنكاف مبلغ مذكور نيز به استناد اين قرارداد و از طريق 

 اقامتگاه -21ماده 

قانون مدني نشاني مذكور در مقدمه قرارداد را به عنوان  1010دين وفق ماده مشتري و متعيد/ متعي

از طرف بانك به مشتري   اعالميه و ابالغيه ،  لذا هرگونه اخطاريه ،  ، نداقامتگاه قراردادي خود معرفي نمود

 واهد شد .در اين قرارداد ارسال خو متعيد/ متعيدين و همچنين ابالغ اوراق قضايي به اقامتگاه مندر  

ماداميكه مشتري و متعيد/ متعيدين كتباً و در مقابل اخذ رسيد بانك را از تغيير نشاني خويش آگاه 

اخطارها و مراسالت و مكاتبات كه از طرف بانك به نشاني مشتري و متعيد/   كليه ابالغ ها ، ندنكرده ا

زبور تسليم شود از طرف مشتري و / بستگان / خدمه آنان در محل م آنيامتعيدين ارسال گردد و يا به 

متعيد/متعيدين دريافت شده تلقي گرديده و هيچگونه اعتراضي از طرف مشتري و متعيد/ متعيدين 

 مسموع نخواهد بود .

 22ماده 

مشتري قبول و تعيد نمود به هنگام استفاده از تمامي تسييالت و خدمات برانكي، مقرررات مربرو  بره     

ت نموده و اطالعات مورد درخواست بانك و اسناد مربوطه را در اسررع وقرت   مبارزه با پول شويي را رعاي

 روز از تاريخ اعالم بانك( تييه و به بانك ارائه نمايد.   2)حداكثر ظرف مدت 

 23ماده 
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مشتري متعيد و ملتزم گرديد، ابزارهاي شناسايي اعم از شناسه اطالعاتي و يا فيزيكري كره برراي اخرذ     

ت بانكي در اختيار وي قرار مي گيرد، در اختيار اشخا  ثالر  قررار ندهرد و در    انواع تسييالت و خدما

صورت بروز مشكل مسئوليت هاي مترتبه را پذيرفته، همچنين اجازه استفاده اشخا  ثال  )به استثناي 

        وكيل و يا نماينده قانوني( از خدمات پايه دريافتي نظيرر حسرابياي برانكي ، اعتبرار اسرنادي، ضرمانت       

 نامه هاي صادره، صندوق امانات را ندهد. 

 24ماده 

مشتري متعيد و ملتزم گرديد، هرگونه تغيير در نشاني و كد پسرتي خرود را سرريعاً بره مرجرع ذيرربط       

)سازمان ثبت احوال / ثبت اسناد و امالك( اعالم و مرات  را در اسرع وقت )حداكثر ظرف مدت يك هفته 

ع دهد ، در غير اينصورت نشاني اعالم شده از سوي مراجرع ذيرربط از نظرر    از تاريخ تغيير( به بانك اطال

 تلقي و  حق هرگونه ادعا و اعتراضي را در اين خصو  از خود سل  و اسقا  نمود.   مشتريبانك، نشاني 

 25ماده 

ت مديران و صاحبان امضاء اشخا  مذكور در مقدمه قرارداد،  متعيد گرديدند كه آخرين مدارك و اطالعا

مربوطه را به بانك ارائه نمايند و هرگونه تغيير موارد مذكور و همچنين تغيير در شركت نامه يا اساسرنامه  

 را بر اساس آخرين تصميمات هيأت مديره، بالفاصله به بانك اطالع دهند. 

 26ماده 

تسييالت قرارداد حاضر به نشاني بانك به شرح ذيل منعقد گرديده است لذا بانك در صورت معوق شدن 

قرانون آئرين دادرسري دادگراه هراي عمرومي وانقرالب )در         13اين قرارداد محق خواهد بود وفق ماده 

امورمدني( در حوزه قضائي محل انعقاد قرارداد اقامه دعوي نمايد يا به سراير حروزه هراي قضرايي وفرق      

 مقررات قانون مذكور مراجعه نمايد .

 

 نسخه تنظيم گرديده كه به هر يرك از طررفين يرك نسرخه آن    تبصره و دو  7ماده و  26اين قرارداد در 
 تسليم شده و اعتبار هر دو نسخه يكسان است.  

 

 .... / ..... / ....  ...... تاريخ ..........................................
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