تاریخ :

/

/

شماره قرارداد:
«قرارداد مرابحه»
بين امضاء كنندگان ذيل:
الف )بانك ملت شعبه زبرجد پاسداران كد  65102به شماره ثبت  38077نشانی تهران خ پاسداران روبروی موسسه علوم بانکی كه در
اين قرارداد بانك ناميده مي شود از يكطرف و
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ب(وام گیرنده):
آقاي/خانم ............................................فرزند .....................بشناسنامه}شماره ........................شماره}ملي .............................صادره}از ............................................
نشاني  .......................................................................................................كدپستي ......................شماره تلفن ثابت  ....................شماره تلفن همراه..........................
شناسه مشتری نزد بانك ملت ( در هر یك از شعب سطح کشور(حداکثر12رقم))

شماره شبای حساب مشتری نزد بانك ملت ( در هر یك از شعب سطح کشور(26رقم))
R

I

كه در اين قرارداد مشتري ناميده ميشود و

ج-ضامنین:
(ضامن :)1آقاي/خانم ..............................فرزند ......................به شناسنامه شماره ....................شمار ه ملي ............................صادره از ..........................
نشانی ........................................................................................................................شماره تلفن ثابت  .......................شماره تلفن همراه.............................................
(ضامن :)2آقاي/خانم ..............................فرزند ......................به شناسنامه شماره ............ ........شمار ه ملي ............................صادره از ..........................
نشانی  ........................................................................................................................شماره تلفن ثابت  .......................شماره تلفن همراه.............................................
كه در اين قرارداد متعهد /متعهدين ناميده مي شود/مي شوند از طرف ديگر اين قرارداد منعقد گرديد و طرفين متعهدد و ملتد ب بده ايدراي مفداد آن
گرديدند .
ماده  - 1موضوع
مشتري در طول مدت اين قرارداد از تسهيالت مرابحه بانك در قالب كارت اعتباري /مرابحه تا سقف  ...............................................ريدال بدراي پرداخدت
ويوه كاالها و خدمات خريداري شده به مويب وكالت تفويضي از يانب بانك به مشتري  ،استفاده مي نمايد.
ماده 2
بانك به مويب اين قرارداد به مشتري وكالت داد تا كاالها و خدمات موردنظر خود را از محل تسهيالت موضوع اين قرارداد ،بده نداب باندك خريدداري
نمايد و كاالها و خدمات خريداري شده را به قيمت خريد به عالوه سود بانك معادل  18درصد به خود بفروشد .مشتري با امضداء ايدن قدرارداد بويده
مل ب و غير قابل عدول متعهد به خريد كاالها و خدمات خريداري شده ،به مي ان مذكور از بانك گرديد .وكالت موضوع ايدن مداده ضدمن عقدد خدار
الزب منعقد گرديد و مشتري حق فسخ عقد وكالت را از خود سلب نمود.
ماده  - 3مدت
مدت اين قرارداد از تاريخ  ....................../............../.............لغايت  48ماه و در صورت صدور كارت  ،مهلت استفاده از اعتبار كارت موضوع اين قدرارداد،
 1ماه از تاريخ ثبت قرارداد و تحويل كارت به مشتري مي باشد.
ماده 4
بانك صورت حساب استفاده از كارت خريد اعتباري را به نشداني پسدت الكترونيدك مايميدل) مشدتري بده شدر /.............................................از طريدق
سرويس پياب كوناه م)smsارسال مي نمايد.
مشتري مكلف است حداكثر ظرف  7روز از تاريخ دريافت صورت حساب نسبت به پرداخت بدهي خود به بانك بده انضدماب سدود متعلقده از قدرار 18
درصد در سال از طريق واري به حساب شماره  ...............................................به ناب بانك ملت  ،به صورت اقساطي به شر .ذيل اقداب نمايد:
تبصره  : 1هر گاه مشتري خط تلفن همراه  /نشاني پست الكترونيكي خود را تغيير دهد ،مكلف است مراتب را حداكثر تا  3روز كداري قبدل از ارسدال
صورتحساب به بانك اط الع دهد در غير اينصورت كليه صورت حساب ها به طرق مذكور ارسال مي گردد و مشتري نمي تواندد بده عدذر عددب اطدالع
متعذر شود.
تبصره  :2در صورتي كه صورت حساب م بور تا  3روز پس از موعد م بور در ماده  3به نشاني مشتري ارسال نشود .مشتري مكلف اسدت مراتدب را
شخصاً از طريق شعبه صادر كننده پيگيري نمايد .بر اين اساس بانك در صورت تاخير يا عدب وصول صورت حساب توسط مشتري مسئوليتي نخواهدد

امضاء بانك
امضاء ضامن1

امضاء وام گیرنده
امضاء ضامن2

مُهر وامضا رئیس کارگزینی یگان تابعه نیروی پدافند هوایی آجا
این فرم در کارگزینی تکمیل و تأییدگردید.

تاریخ :

/

/

شماره قرارداد:
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داشت .عدب پرداخت هر قسط در موعد مقرر به اظهار بانك مويب حال شدن بقيده ديدن بددهكار بابدت ايدن قدرارداد اسدت باندك حدق دارد تمدامي
باقيمانده طلب خود را يكجا ودفعتاً واحده به استناد اين قرارداد استيفا و وصول نمايد.
تبصره  :3در صورت اعتراض به مفاد صورتحساب ارسالي  ،مشتري مكلف است به شعبه صادر كننده كارت مرايعه نمايد.
ماده  – 5ويه الت اب تأخيرتأديه
در صورت عدب پرداخت اصل بدهي ناشي از قرارداد در سررسيدهاي مقرر بعلت تاخير در تاديه بدهي ناشي از اين قرارداد از تاريخ سررسيد تا تاريخ
تصفيه كامل بدهي مبلغي به ذمه مشتري و متعهد/متعهدين قرار خواهد گرفت از اين رو مشتري و متعهد /متعهدين با امضاي اين قرارداد ملت ب و
متعهد گرديدند عالوه بر بدهي تاديه نشده مبلغدي معادل 24درصد مانده بدهدي بشر .فوق براي هر سال نسبت به بدهي مذكور برحسب اين
قرارداد به بانك پرداخت نمايند.
به همين منظور مشتري و متعهد /متعهدين ضمن امضاي اين قرارداد بطور غيرقابل برگشت به بانك اختيار دادند كه از تاريخ استفاده از تسهيالت
مندر در ماده 1تا تاريخ تصفيه كامل اصل بدهي معادل مبلغ قرارداد از حسابهاي مشتري و متعهد /متعهدين برداشت و يا به همان مي ان از ساير
دارائيهاي مشتري و متعهد/متعهدين تملك نمايد.اخذمبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع تعقيب عمليات ايرائي براي وصول مطالبات بانك نخواهد شد.
تبصره  :مشتري و متعهد /متعهدين بمويب اين قرارداد به بانك حق و اختيار غير قابل عدول دادند هر مبلغي را كه پس از سررسيد يا معوق شدن
دين خود به بانك پرداخت نمايند ابتدائاً بابت ه ينه هاي قانوني ،كارم د و مابقي بين  3ي ء اصل تسهيالت  ،سود و خسارت تاخير تاديه تا آن
تاريخ تسهيم بالنسبه گردد.
ماده 6
مشتري و متعهد  /متعهدين به مويب اين قرارداد منفرداً و متضامناً مل ب گرديدند طلب بانك به مويب اين قرارداد را به بانك بپردازند و باندك بدراي
وصول طلب خود حق دارد به هر يك از آنان منفرداً يا به هر دو مجتمعاً مرايعه نمايد و هر مبلغ كه از هر يك وصول شدود ذمده ديگدري نسدبت بده
همان مبلغ در قبال بانك بري خواهد شد .ضمناً مرايعه به يكي مانع مرايعه به ديگري نخواهد بود.
ماده 7
مشتري مكلف است در صورت سرقت ،فقدان يا معدوب شدن كارت اعتباري مرابحه ،به هر علت و يهت مراتدب را فدور ًا بده باندك اعدالب و نسدبت بده
انسداد كارت اقداب نمايد:
تبصره  :در صورت فقدان ،سرقت و يا معدوب شدن كارت ،صدور مجدد كارت مالمثني) منوط به درخواست مشدتري و پرداخدت مبلدغ  50/000ريدال
ه ينه صدور كارت مي باشد.
ماده 8
در صورتي كه تا  2ماه پس از صدور هر صورتحساب مطالبات بانك وصول نشود و يا توافقي براي وصدول آن حاصدل نشدود ،كدارت مرابحده مشدتري
موقتاً مسدود شده و امكان استفاده از مي ان اعتبار باقيمانده كارت به حالت تعليق در مي آيد.
تبصره  :چنانچه مشتري نسبت به تأديه ديون خود به بانك اقداب نمايد ،درصورت موافقت بانك با رفع مسددودي از كدارت ،پدس از گذشدت  2مداه از
تاريخ پرداخت ،از كارت اعتباري مرابحه رفع مسدودي به عمل خواهد آمد.
ماده 9
چنانچه  6ماه پس از صدور صورتحساب ،مطالبات بانك از مشتري وصول نشود بانك حق دارد نسبت به ابطال كارت مرابحه اقداب نمايد.
ماده 10
در صورت عدب استفاده مشتري از كارت مرابحه ظرف مدت  1ماه از اعتبار كارت ،بانك مي تواند نسبت به ابطال زودتر از موعد كدارت مرابحده اقدداب
نمايد و مشتري حق هيچگونه اعتراضي را در اين خصوص نخواهد داشت.
ماده 11
مشتري متعهد گرديد در قبال استفاده از خدمات كارت مرابحه ،ابتدائاً به مي ان يك درصد اعتبار كارت مرابحه را به عنوان آبونمان به بانك بپردازد.
ماده 12
مشتري متعهد گرديد نهايت دقت را در نگهداري از كارت مرابحه خود بعمدل آورده و از افشداي رمد آن خدودداري نمايدد و در صدورت مفقدودي يدا
سرقت مراتب را بالفاصله كتباً به شعبه ذيربط اعالب نمايد .مسئوليت استفاده از كارت مذكور و مي ان تعهدات ايجادي به موچب آن ،مستقيماً متويده
مشتري بوده و مل ب به پرداخت مطالبات بانك مي باشد.
ماده 13
كارت مرابحه موضوع اين قرارداد در صورت صدور ،به تشخيص بانك وموافقت بانك ،بادرخواست مشتري مبني برتجديدپذيري،قابل تجديدمي باشد .
ماده  -14وثايق و تضمنيات
مشتري به منظور تضم ين ووثيقه پرداخت بدهي و ايراي تعهدات خود وثايق و تضمينات ذيل را به بانك سپرد/اموال مشروحه ذيل را در وثيقه بانك قرارداد.

امضاء بانك
امضاء ضامن1
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مُهر وامضا رئیس کارگزینی یگان تابعه نیروی پدافند هوایی آجا
این فرم در کارگزینی تکمیل و تأییدگردید.
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بانك حق دارد ويوه مورد مطالبه خود به شر .اين قرارداد را از تامينات و تضمينات وثايق مشروحه ذيل استيفا نمايد و بانك مخير است طلب و
حقوق خود را از هر طريق كه بخواهد وصول و استيفا نمايد و اقداب از يك طريق مانع از اقداب از طريق يا طرق ديگر نخواهد بود.
تبصره  :هر گاه وثايق و تضمينات و تامينات مذكور برابر مجموع مبالغ مورد مطالبه بانك نباشد حقوق بانك نسبت به وصول تمامي مبلغ مورد
مطالبه به استناد اين قرارداد محفوظ خواهد بود.
شر .وثايق و تضمينات و تامينات :
الف -وثيقه سند رهني پشتوانه تعهدات عقود اسالمي به شماره .......مورخ .......تنظيمي دفتر خانه اسناد رسمي شماره ......شهر .....به مبلغ  ......ريال
ب – سفته ها و بروات مشروحه ذيل :
مبلغ
متعهد و ضامنين
سررسيد
تاريخ صدور
شماره سفته
كه از طرف م شتري و در ويه بانك و با تعهد و تضمين پرداخت ساير /سايرين صادر شده است .بانك حق دارد ويه سفته ها را در صورت وصول
بابت طلب خود محسوب و منظور دارد ضمناً بانك مي تواند در صورت عدب پرداخت ويه هر يك از آنها اقدامات قانوني براي وصول ويه معمول
دارد.
 مويودي حسا ب :سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت /سپرده سرمايه گذاري بلند مدت /پس انداز /سپرده ارزي شماره  .................. ........ن د شعبه .........................................بانك كه مويودي آن به نفع بانك مسدود و ورقه/كارت  /دفترچه حساب ني به بانك تسليم گرديد بانك حق دارد مويودي
حساب مذكور را رأساً و بدون هيچگونه تشريفات قضايي يا اداري برداشت و به حساب طلب خود منظور دارد.
د -ضمانتنامه بانكي شماره ......مورخ  .........صادره از بانك  .........كه بانك ويه آنرا دريافت و به حساب طلب خود منظور خواهد نمود.
ه -اوراق قر ضه دولتي /اوراق مشاركت ملي /اسناد خ انه به شماره هاي ...................كه بانك ويوه آنها را به اضافه سود يا ياي ه و غير دريافت و بابت
طلب خود محسوب خواهد داشت ضمناً اوراق مذكور با امضاء اين قرارداد به بانك تسليم گرديد.
و -قبوض انبارهاي عمومي شماره ..................... ......مورخ........................كه بانك براساس مقررات مربوطه از كاالي مورد وثيقده اسدتيفاي طلدب خواهدد
نمود ضمناً اوراق مذكور با امضاء اين قرارداد به بانك تسليم گرديد.
ماده 15
مشتري و متعهد  /متعهدين قبول و تعهد نمودند كه ظرف مهلت سه ماه از تاريخ تصفيه قرارداد يهت اخذ سفته هاي موضوع اين قرارداد به شعبه
مرايعه نمايند .بعد از مضي مهلت مذكور سفته هاي مربوط باطله تلقي مي شود و بانك هيچ گونه تكليفي به پذيرش درخواست مبني بر استرداد
سفته ها ندارد و مشتري و متعهد  /متعهدين حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدي را از خود سلب نمودند.
ماده 16
اظهار و تشخيص بانك نسبت به مي ان مطالبات بانك و بدهي ناشي از مرابحه اعطايي موضدوع ايدن قدرارداد و تعهدد مشدتري و متعهدد /متعهددين و
همچنين تخلف مشتري معتبر بوده و مورد قبول مشتري و متعهد /متعهدين است.
ماده 17
متعهد /متعهدين با علم و اطالع و وقوف كامل نسبت به مندريات اين قرارداد و كميت تعهدات مشتري بمويب اين قرارداد با خود مشتري پرداخدت
كليه ويوهي را كه بانك در ارتباط با بدهي موضوع اين قرارداد از مشتري مطالبه كند منفدرد ًا و متضدام ًا بدا مشدتري تعهدد نمدود  /تعهدد نمودندد و
تشخيص بانك در اين مورد معتبر است .و ني متعهدوملت ب گرديد/گرديدند به محض مطالبه بانك ويوه مورد مطالبه را به بانك پرداخدت كند/كنندد
و بانك به استناد اين قرارداد حق دارد عالوه بر مرايعه به مشتري براي وصول كليه مطالبات خود بده متعهدد /متعهددين نيد مرايعده نمايدد و حدق
مر ايعه بانك به مشتري و متعهد /متعهدين منفرداً و مجتمعاً محفوظ مي باشد و بانك مي تواند به اسدتناد ايدن قدرارداد مطالبدات خدود را از طريدق
اقداب قانوني از مشتري و متعهد /متعهدين وصول نمايد بانك ني حق دارد مبالغي را كه مشتري و متعهد /متعهدين مل ب به پرداخت آن مدي باشدند.
از مويودي كليه حسابها و سپرده ها و اموال مشتري و متعهد /متعهدين ن د هر يك از شعب بانك برداشت و يا پاياپاي نمايد شرايط عمومي حسداب
سپرده قرض الحسنه ياري ني در مورد مشتري و متعهد  /متعهدين نافذ مي باشد ،تشخيص بانك در هر مطالبه و نسبت بده هدر ميد ان آن ،مدورد
تاييد و قبول مشتري و متعهد  /متعهدين مي باشد.
ماده18
بانك حق دارد در صورت مبادرت به اقدامات قانوني براي وصول مطالبات خود كليه ه ينه هاي مربوطه اعم از ثبتي  ،ايرائي  ،دادرسي ،حق الوكاله،
حق ال حمه نماينده حقوقي وفق تعرفه حق الوكاله وكالء و ساير ه ينه هاي پرداختي را ي ء مطالبات خود منظور و به استناد اين قرارداد از
مشتري و متعهد  /متعهدين از طريق ايراي ثبت يا مريع ذيربط مطالبه يا وصول نمايد اعم از اينكه ه ينه هاي مذكور در آراء وايرائيه مرايع
قانوني لحاظ يامسكوت باقي مانده باشد .
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امضاء ضامن2

مُهر وامضا رئیس کارگزینی یگان تابعه نیروی پدافند هوایی آجا
این فرم در کارگزینی تکمیل و تأییدگردید.

تاریخ :

/

/

شماره قرارداد:
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ماده 19
اين قرارداد وفق ماده  98قانون پنجم توسعه يمهوري اسالمي ايران و ماده  15اصالحي قانون عمليات بانكي بدون ربا و تبصره هاي الحداقي بده آن و
بر اساس توافق طرفين و بدون آنكه در مفاد آن اختالفي فيمابين آنها باشد ،در حكم اسناد رسمي و الزب االيرا بوده و تابع آيدين نامده ايرائدي مفداد
اسناد رسمي مي باشد.
ماده 20
مشتري صريحاً اعالب مي نمايد كه به كليه شرايط و قيود معامله و مندريات قرارداد و همچنين مقررات و ضوابط معامله آگاهي و وقوف كامل داشدته
و نكته اي مبهم باقي نيست ضمناً در مورد مندريات اين قرارداد صرف اظهار و تشخيص واعالب و تعيين بانك را حسب مورد قبول داشدته و صدحي
مي داند و نسبت به قرارداد و معامله و امور وابسته به آن چه در حال حاضر و چه در آينده محملي ويود ندارد كه مايده اخدتالف او بدا باندك گدردد،
لهذا اقدامات قانوني بانك باستناد اين قرارداد را در آينده محمول بر صحت و منطبق با مدوازين بدانكي و قدانوني مدي داندد و متعهدد و ملتد ب اسدت
چنانچه احياناً در مقابل عمليات ايرائي بانك باستناد اين قرارداد مبادرت به اقداماتي نمود كه به هر صورت و به هدر علدت عمليدات ايرائدي متوقدف
گردد .معادل مبلغ دريافتي را بعنوان ويه الت اب از اموال خود بالعوض و مجاناً به بانك تمليك نمايد و در صورت استنكاف مبلغ مذكور ني به اسدتناد
اين قرارداد و از طريق اقداب قانوني وصول خواهد گرديد.
ماده  -21اقامتگاه
مشتري و متعهد /متعهدين وفق ماده  1010قانون مدني نشاني مذكور در مقدمه قرارداد را به عنوان اقامتگاه قراردادي خود معرفي نمودند  ،لذا
هرگونه اخطاريه  ،اعالميه و ابالغيه  ،از طرف بانك به مشتري و متعهد /متعهدين و همچنين ابالغ اوراق قضايي به اقامتگاه مندر در اين قرارداد
ارسال خواهد شد .
ماداميكه مشتري و متعهد /متعهدين كتباً و در مقابل اخذ رسيد بانك را از تغيير نشاني خويش آگاه نكرده اند كليه ابالغ ها  ،اخطارها و مراسالت و
مكاتبات كه از طرف بانك به نشاني مشتري و متعهد /متعهدين ارسال گردد و يا به آنها  /بستگان  /خدمه آنان در محل م بور تسليم شود از طرف
مشتري و متعهد/متعهدين دريافت شده تلقي گرديده و هيچگونه اعتراضي از طرف مشتري و متعهد /متعهدين مسموع نخواهد بود .
ماده 22
مشتري قبول و تعهد نمود به هنگاب استفاده از تمامي تسهيالت و خدمات بانكي ،مقررات مربوط به مبارزه با پول شويي را رعايت نمدوده و اطالعدات
مورد درخواست بانك و اسناد مربوطه را در اسرع وقت محداكثر ظرف مدت  2روز از تاريخ اعالب بانك) تهيه و به بانك ارائه نمايد.
ماده 23
مشتري متعهد و ملت ب گرديد ،اب ارهاي شناسايي اعم از شناسه اطالعاتي و يا في يكي كه براي اخذ انواع تسدهيالت و خددمات بدانكي در اختيدار وي
قرار مي گيرد ،در اختيار اشخاص ثالث قرار ندهد و در صورت بروز مشكل مسئوليت هاي مترتبه را پذيرفته ،همچنين ايازه اسدتفاده اشدخاص ثالدث
نامده هداي صدادره ،صدندوق
مبه استثناي وكيل و يا نماينده قانوني) از خدمات پايه دريافتي نظير حسابهاي بانكي  ،اعتبدار اسدنادي ،ضدمانت
امانات را ندهد.
ماده 24
مشتري متعهد و ملت ب گرديد ،هرگونه تغيير در نشاني و كد پستي خود را سريعاً به مريع ذيربط مسازمان ثبت احوال  /ثبت اسناد و امالك) اعدالب و
مراتب را در اسرع وقت محداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ تغيير) به بانك اطالع دهد  ،در غير اينصورت نشاني اعالب شده از سوي مرايع ذيدربط
از نظر بانك ،نشاني مشتري تلقي و حق هرگونه ادعا و اعتراضي را در اين خصوص از خود سلب و اسقاط نمود.
ماده 25
مديران و صاحبان امضاء اشخاص مذكور در مقدمه قرارداد ،متعهد گرديدند كه آخرين مدارك و اطالعات مربوطه را به بانك ارائده نمايندد و هرگونده
تغيير موارد مذكور و همچنين تغيير در شركت نامه يا اساسنامه را بر اساس آخرين تصميمات هيأت مديره ،بالفاصله به بانك اطالع دهند.
ماده 26
قرارداد حاضر به نشاني بانك به شر .ذيل منعقد گرديده است لذا بانك در صورت معوق شدن تسهيالت اين قرارداد محق خواهد بدود وفدق مداده 13
قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقالب مدر امورمدني) در حوزه قضائي محل انعقاد قرارداد اقامه دعوي نمايد يا به ساير حدوزه هداي قضدايي
وفق مقررات قانون مذكور مرايعه نمايد .
اين قرارداد در  26ماده و  7تبصره و دو نسخه تنظيم گرديده كه به هر يك از طرفين يك نسخه آن تسليم شده و اعتبار هر دو نسخه يكسان است.
 ............................................. ...تاريخ ..................... / .......... / .........

امضاء بانك
امضاء ضامن1

امضاء وام گیرنده
امضاء ضامن2

مُهر وامضا رئیس کارگزینی یگان تابعه نیروی پدافند هوایی آجا
این فرم در کارگزینی تکمیل و تأییدگردید.

/

تاریخ :

/

شماره قرارداد:
« وکالت نامه کسراز حقوق و ضمانت نامه قرارداد کارت اعتباری/مرابحه ای نیروی پدافند هوایی آجا »
طرفین قرارداد مرابحه:
الف ) بانك ملت شعبه زبرجد پاسداران كد  65102به شماره ثبت  38077نشانی تهران خ پاسداران روبروی موسسه علوم بانکی كه
در اين قرارداد بانك ناميده مي شود ازيكطرف و
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ب) وام گیرنده :نظامي/كارمند  ............................................به شماره كارگ يني  ....................................يمعي  .................................كديگان .....................
فرزند  ..................بشماره شناسنامه} .....................شماره}ملي  ....................................صادره}از  ........................................شماره تلفن همراه ...........................
شماره تلفن ثابت  ................ ............نشاني  ..................................................................................................................................كد پستي ............................................
با شناسه مشتری نزد بانک ملت بشماره  .........................................................كه بر اساس آخرين فيش حقوقي  ،ماهيانه مبلغ  .................................ريال خالص
حقددوق و م ايدداي دريددافتي داشددته و تددوان بازپرداخددت قسددط ماهياندده تددا سددقف مبلددغ  .......................................ريددال را دارد بمنظددور دريافددت واب
بمبلغ  .....................................ريال معرفي ميگردد .واب گيرنده با علم و آگاهي كامل از شرايط واب نسبت به دريافت آن اقداب نموده و به نيروي پدافندد
هوايي آيا وكالت بالع ل ميدهد تا نسبت به دريافت تسدهيالت از باندك ملدت و واريد بده حسداب واب گيرندده و كسدر اقسداط از حقدوق مشداغل و
بازنشسته) و يا ساير مطالبات واب گيرنده اقداب نمايد و در صورت عدب پرداخت اقساط واب و يا ميسّر نبودن وصول اقساط از حقوق واب گيرنده و كسدر
آن از حقوق ضامن و يا تأديه آن توسط مشاراليه ،بدينوسيله واب گيرنده به دارايا/عامدل ذيحسدابمدارايي تأييدد كنندده ايدن ضدمانت نامده) وكالدت
بالع ل مي دهد مبالغ مكسوره از ضامن/ضامنين را در آينده از حقوق يا ساير مطالبات واب گيرندده كسدر و بده ضامن/ضدامنين پرداخدت نمايدد و واب
گيرنده حق هيچگونه اعتراضي در اين مورد نخواهد داشت .بر اساس اين وكالت نامه واب گيرنده به پدافندد هدوايي آيدا و باندك ملدت ايدازه ميدهدد
درچارچوب قرارداد فيمابين مبالغ مسدودي و حق بيمه مانده بدهكار واب پرداختي را ازحساب واب گيرنده برداشت و به حساب پدافند واري نمايند.
نام و نام خانوادگی عامل ذیحسابی

نام و نام خانوادگی رئیس کارگزینی

مهر و امضا

امضاء و اثر انگشت وام گیرنده
اثر انگشت

مهر و امضا

كه در اين قرارداد مشتري ناميده ميشود و

ج-ضامنین:
(ضامن :)1نظامي/كارمند  ............................................به شماره كارگ يني  ...................................يمعي  ...............................................كد يگان .....................
فرزند  ..................بشناسنامه}شماره  .....................شماره}ملي  ....................................صادره}از  ........................................شماره تلفن همراه ...........................
كه بر اساس آخرين فيش حقوقي  ،ماهيانه مبلغ  .................................ريال خالص حقوق و م اياي دريافتي داشته و توان بازپرداخت قسدط ماهيانده تدا
سقف مبلغ  ........................................ريال را دارد بمنظور ضمانت واب واب گيرنده فوق الذكر ،بمبلغ  .....................................ريال معرفي ميگردد و با علم
و آگاهي كامدل نسدبت بده ضدمانت واب آقاي/خدانم .........................................................اقدداب نمدوده و بده نيدروي پدافندد هدوايي آيدا و دارايا/عامدل
ذيحسابمدارايي تأييد كننده اين ضمانت نامه) وكالت بالع ل ميدهد در صورتيكه به هر علت واب گيرنده در پرداخت اقساط كوتداهي و قصدور نمايدد
نسبت به مسدود نمودن و برداشت مبلغ معوقه از حقدوق يدا سداير حسدابهاي ضدامن  1رأسداً اقدداب نمايد.ضمناًمسدئوليت هرگونده عددب پرداخدت،
ديركرد،يريمه و  ...بعهده ضامنين مي باشد و پدافند در اين زمينه هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت .
اثر انگشت
نام و نام خانوادگی عامل ذیحسابی

نام و نام خانوادگی رئیس کارگزینی

مهر و امضا

امضاء و اثر انگشت ضامن1

مهر و امضا

(ضامن :)2نظامي/كارمند  ...........................................به شماره كارگ يني  ...................................يمعي  ...............................................كد يگان .....................
فرزند  ..................بشناسنامه}شماره  .....................شماره}ملي  ....................................صادره}از  ........................................شماره تلفن همراه ...........................
كه بر اساس آخرين فيش حقوقي  ،ماهيانه مبلغ  .................................ريال خالص حقوق و م اياي دريافتي داشته و توان بازپرداخت قسدط ماهيانده تدا
سقف مبلغ  ........................................ريال را دارد بمنظور ضمانت واب واب گيرنده فوق الذكر ،بمبلغ  .....................................ريال معرفي ميگردد و با علم
و آگاهي كامدل نسدبت بده ضدمانت واب آقاي/خدانم .........................................................اقدداب نمدوده و بده نيدروي پدافندد هدوايي آيدا و دارايا/عامدل
ذيحسابمدارايي تأييد كننده اين ضمانت نامه) وكالت بالع ل ميدهد در صورتيكه به هر علت واب گيرنده در پرداخت اقساط كوتداهي و قصدور نمايدد
ن سبت به مسدود نمودن و برداشت مبلغ معوقه از حقدوق يدا سداير حسدابهاي ضدامن  2رأسداً اقدداب نمايد.ضمناًمسدئوليت هرگونده عددب پرداخدت،
اثر انگشت
ديركرد،يريمه و  ...بعهده ضامنين مي باشد و پدافند در اين زمينه هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت .
نام و نام خانوادگی عامل ذیحسابی

نام و نام خانوادگی رئیس کارگزینی

مهر و امضا

امضاء و اثر انگشت ضامن2

مهر و امضا

كه در اين قرارداد متعهد /متعهدين ناميده مي شود/مي شوند از طرف ديگر  .طرفين متعهد و ملت ب به ايراي مفاد قرارداد مرابحه گرديدند .

امضاء بانك
امضاء ضامن1

امضاء وام گیرنده
امضاء ضامن2

مُهر وامضا رئیس کارگزینی یگان تابعه نیروی پدافند هوایی آجا
این فرم در کارگزینی تکمیل و تأییدگردید.

تاریخ :

/

/

شماره قرارداد:

توجه  :تمامی فرمها بایستی در حضور مسئول کارگزینی و عامل ییحسلابی یگلان تکمیل و
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تأیید گردد.
بدیهی است صحّت امضاء وام گیرنده وضلامنین بعهلده کلارگزینی یگلان و تأییلد تلوان
بازپرداخت قسط وام گیرنده و ضامنین بعهده عام ییحسابی یگان خواهدبود.

نحوه محاسبه توان بازپرداخت قسط ماهیانه :
(:مرحله اول)

A

= ]مأموریت عملیاتی +پاداش پایان سال  +ارزش لباس +کمك هزینه ازدواج و تدفین +جمع سایر موارد [

(:مرحله دوم)

 + A ] = Bجمع کسورات اجباری [
(:مرحله سوم)

 - B] = Cجمع ک دریافتی ها در فیش حقوق [
(:مرحله چهارم)

محداقل پرداختي)

%20 ] = D

* [C
(:مرحله پنجم)

E

= ]

)(A+D

 خالص پرداختی در فیش حقوق [(:مرحله ششم)

توان بازپرداخت قسط ماهیانه =

] E * %80

[

مدارک مورد نیاز و ترتیب بایگانی پرونده جهت ارائه به بانك ملت  :م 12صفحه)
 -1اص فرم قرارداد مرابحه ممهور به مُهر یگان 5(..............................................................................................صفحه)
-2

اص فرم تعهد نامه ممهور به مُهر یگان 3(.....................................................................................................صفحه)

 -3روگرفت صفحه اول شناسنامه و پشت و روی کارت ملی وام گیرنده برابر با اص توسط کارگزینی یگان 1(...صفحه)
 -4اص آخرین فیش حقوقی وام گیرنده 1(............................................................................................................صفحه)
 -5اص آخرین فیش حقوقی ضامنین یا روگرفت برابر با اص توسط کارگزینی یگان 2(.....................................صفحه)
امضاء بانك
امضاء ضامن1

امضاء وام گیرنده
امضاء ضامن2

مُهر وامضا رئیس کارگزینی یگان تابعه نیروی پدافند هوایی آجا
این فرم در کارگزینی تکمیل و تأییدگردید.

