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 بسمه تعالی
 قرار داد فروش اقساطی

وشناسه ملی  576451: این قرارداد بین شرکت واسپاری تامین توسعه ارتین )سهامی خاص( ثبت شده به شماره  طرفین قرارداد 1ماده 

از اعضاء هیات مدیره به نشانی تهران  پونک بزرگراه اشرفی اصفهانی دو نفراداره ثبت شرکتهای تهران به نمایندگی   14009963981
طبقه سوم و چهارم که اختصارا در این قرارداد واسپاری  نامیده می شوند از یک طرف وخریدار ضامن وضامنین  27بلوار امام حسن پالک 

 منعقد میگردد: وی با مشخصات ذیل از طرف دیگر
........ به شماره ............... فرزند/شماره ثبت)حقوقی( ..........................اقای /خانم /شرکت .................... اطالعات متقاضی :

.................. به ادرس ...کداقتصادی ................. دارای کد ملی / ....................شناسنامه / شناسه ملی)حقوقی(  ......................
و   ……….……….............. کد پستی ............................... تلفن منزل.................................................................................

....................که به اختصار در این قرارداد خریدار نامیده می شود از طرف دیگر طبق .................. وشماره همراه ............ محل کار
 شرایط ذیل منعقد گردید.

......... فرزند .................. به شماره شناسنامه ............................... دارای کد ملی ...........اقای /خانم ..................  : 1ضامن 
.............. کد ............................ صادره از .................... به ادرس .......................................................................................

 وشماره همراه ..................... میباشد. ....................... و محل کار ........................ .... تلفن منزل...........پستی ...................
............... شماره ثبت .................. شناسه ملی ..................... ..........نام شرکت ........ اطالعات ضامن )در صورتیکه حقوقی باشد(:

.....................  کدپستی .................................................................به ادرس ............... کداقتصادی ....................................
........ و شماره .......................... به نمایندگی ........................... بسمت ..................محل کار .....تلفن  ...............................

 .همراه ................................ که به اختصار در این قرارداد ضامن نامیده میشود از طرف دیگر طبق شرایط ذیل منعقد گردید
..................... دارای کد ملی ......... فرزند .................. به شماره شناسنامه .....................اقای /خانم ..................  :2 ضامن

.............. کد ............................ صادره از .................... به ادرس .......................................................................................
 وشماره همراه ..................... میباشد. و محل کار ....................... ........................ .... تلفن منزل........پستی ...................

تقاضی  بر که از این پس در این قرارداد به اختصار ضامن /ضامنین نامیده می شوند وکلیه الزامات وتعهدات مندرج در این قرار داد را متضامنا با م
 عهده دارند. 

 عبارت است اعطا تسهیالت جهت خرید یک دستگاه ..............................با مشخصات ذیل از سوی واسپاری به متقاضی  : :موضوع قرارداد 2 ماده
 .مطلع می باشد کیفیت ان کامالرویت خریدار رسیده است وخریدار از کمیت و  ه با تمامی لوازم موجود و مدارک ومشخصات کامل فنی بهمورد معامل؛1-2
؛واسپاری مورد معامله را پس از اخذمصوبه کمیته اعتباری وتصویب تسهیالت طی گواهی تحویل به خریدارتسلیم نموده وتمامی مندرجات گواهی 2-2

 .جزء الینفک قرارداد می باشد تحویل مورد تایید وقبول خریدار می باشد واین گواهی
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 نوع کاال رنگ سریال شرکت سازنده)برند( سایز سایر مشخصات
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مدت این قرار داد از حیث پرداخت اقساط از سال...... .......ماه ...........واز حیث انجام تعهدات قراردادی تا زمانی که خریدار  مدت قرار داد : 3ماده
 .تمه می یابدخا               تمامی تعهدات خود را انجام ننماید مفاد قرارداد به قوت خود باقی می باشد که از امضاءاین قرار داد شروع ودر تاریخ         

ریال          قیمت کاال بر مبنای قیمت بازار به مبلغ                                     ریال می باشد که واسپاری مبلغ                        بهای مورد معامله : 4ماده
ومبلغ                                   ریال ان بعنوان پیش دریافت معامله ان را به عنوان تسهیالت بمنظور خرید کاال )مال االجاره( به خریدار اعطا نموده است 

ی طی            به حساب فروشنده توسط خریدار پرداخت میگردد وخریداربه موجب این قرار داد ملزم ومتعهد گردید که الباقی ان را در اقساط مساوی ومتوال
........... ریال پرداخت نماید همچنین الزم بذکر است قیمت مورد معامله قطعی بوده ونوسانات بازار تاثیری در قسط از قرار هر قسط........................

 (7-6-4-3-1-26بها معامله نخواهد داشت لذا خریدار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب وساقط مینماید )

)مصوب شوراي پول واعتبار(محاسبه  pmT: نرخ پایه تسهیالت بر مبنای شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به روش 1 تبصره
بدیهی  واعمال می گردد وسایر هزینه ها وعوارض قانونی شامل مالیات وعوارض ارزش افزوده وبیمه مورد معامله نیز به مبلغ اقساط اضافه خواهد شد

 (2-36مورد عمل قرار خواهد گرفت ) 6ت میزان تاخیر بر مبنای تبصره شماره سه ماده اس

: واسپاری موظف است در صورت عدم تحویل ویا تاخیر در تحویل اموال موضوع قرارداد تسهیالت به مشتری ؛نسبت به پرداخت خسارت به 2 تبصره
ود تسهیالت مصوب شورای پول واعتبارو تعداد روزهای ماندگاری وجه نزد واسپاری ماخذه وجوه پیش دریافت نگهداری شده بر مبنای اخرین نرخ س

 (11-5-36اقدام نماید )

: خریدار /ضامنین می بایست به منظور تضمین پرداخت اقساط متعلقه وهمچنین حسن اجرای تعهدات این قرار داد ؛ سفته ها /چک به میزان 5 ماده
با ظهر نویسی ضامنین ؛قبل از تحویل موضوع قرار داد به واسپاری تسلیم نماید .سفته ها / چک موصوف فاقد درصد بدهی )اصل وفرع ( صادر ؛ و120

وصف امانی است ودر صورت تخلف خریدار از هر یک شروط این قرارداد ؛ واسپاری مخیر است تا با تکمیل مندرجات وبه تشخیص خود مطالبات 
ید ؛ اقدام جهت وصول این چک نافی سایر اقدامات  و اسپاری جهت استیفا مطالبات  و خسارات وارده از مربوطه را از محل چک مزبور استیفاء نما

 (10-36محل سایر تضامین نمی باشد )

خود : در صورت  تاخیر در  پرداخت اقساط متعلقه سر رسید شده خریدار ؛ واسپاری مخیر است کلیه دیون مربوطه را حال نموده وتمامی مطالبات 6 ماده
ه ویا را یکجا ودفعتا واحده از متقاضی ویا ضامنین وی به نحو تضامنی مطالبه نماید ویا نسبت به استیفاء طلب خود وخسارات وارده از محل رهین

 .ایدا سایر مراحل قانونی اقدام نمسایر تضامین اقدام ووثاق موجود در قرار داد وسایر تضامین قرار دادهای نزد واسپاری اقدام نماید وی
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خ سر رسید در صورت عدم تصفیه مانده بدهی شامل اصل وفرع ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر به علت تاخیر در پرداخت بدهی ناشی از قرارداد از تاری
، مبلغی  تصفیه کامل بدهی ، مبلغی به ذمه خریدار و ضامنین تعلق خواهد گرفت از اینرو خریدار / ضامنین تعهد مینمایند عالوه بر بدهی تادیه شدهتا 

یدار معادل درصد هایی که مانده بدهی به شرح ذیل نسبت به بدهی مذکور بر حسب این قرارداد به واسپاری پرداخت نمایند و به همین منظور خر
مندرج در ضامنین به طور غیر قابل برگشت به واسپاری اختیار دادند که از تاریخ سررسید تا تصفیه کامل مانده بدهی معادل مورد قرارداد از وثائق 

مانع تعقیب واسپاری برای وصول  اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق                         .قرارداد استيفاء یا به همان میزان از سایر دارائیهای ایشان تملک نماید
 . مطالبات خود به موجب این قرارداد نخواهد بود

درصد نسبت به هر  6: در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط از سررسید مقرر خسارت تأخیر تادیه معادل نرخ مقرر در قرارداد به اضافه  3 تبصره
 . قسط تعلق خواهد گرفت

واسپاری در هر مورد معتبر و مورد قبول خریدار می باشد و تشخیص تخلف از هر یک از شروط و تعهدات این قرارداد  : دفاتر و صورتحسابهای 4 تبصره
 و تعبیر و تفسیر آن صرفا با واسپاری بوده و تشخیص و تعبیر واسپاری مورد قبول خریدار می باشد

به شرح این قرارداد به صورت غیر قابل برگشت به واسپاری حق اختیار داده : خریدار و ضامنین به منظور تضمین بدهی و انجام تعهدات خود 7 ماده
یا تعهد  که مطالبات خود را از بابت این قرارداد ، از محل چک چکهای تضمینیه کاال مورد بهینه که جهت ضمانت بازپرداخت بدهی خود واسپاری تسلیم

 .نموده استیفا نماید

ی نموده که در صورت تخلف و یا عدم انجام هر یک از تعهدات این قرارداد واسپاری می تواند نسبت به مطالبه : خریدار و ضامنین اعالم قبول۸ ماده
ز وثأثق ماخوذه تمامی مطالبات خود بصورت یکجا از خریدار یا ضامنين وي ، متفقأ یا منفردا از طریق مبادی اجرایی، مراجع قانونی و قضایی با استفاده ا

 .اقدام نماید

: چنانچه خریدار به هر علت و جهتی نسبت به پرداخت اقساط در سررسید های مقرر اقدام ننماید، با توجه به توافق انجام شده واسپاری می ۵ هتبصر
یچ و هتواند نسبت به تصرف کاال موضوع قرارداد به هر شکل و روشی و واگذاری آن به هرشخصی اقدام نماید و این شرط مورد قبول خریدار می باشد 

 .گونه اعتراضی نخواهد داشت

ر : خریدار و ضامنین تعهد می نمایند تا ضمن تسویه کامل أصل بدهی عالوه بر مبالغ تادیه نشده نسبت به مبالغ پرداخت نشده ، خسارات تأخی۹ ماده
 . که طبق ضوابط، مازاد بر اصل بدهی محاسبه و بر ذمه خریدار و ضامن خواهد بود را به واسپاری بپردازند

از  : خریدار تا قبل از تسویه کامل بدهی و انجام کلیه تعهدات خود بدون اخذ موافقت کتبی واسپاری ، حق انتقال عين يا منافع را تحت هر یک1۰ ماده
سپاری ، عناوین و عقدی از عقود حتى وکالت ، صلح و نحوه آن به اشخاص ثالث از خود سلب و اسقاط نموده و در صورت تخلف بنا به تشخیص وا

  د.رده ، اقدامات الزم را معمول دارنسبت به وصول کلیه عملیات و خسارات وا ،واسپاری مجاز است عالوه بر فسخ قرارداد و توقیف فیزیکی و تملک کاال

عهد به : کلیه هزینه های مربوط به وصول مطالبات اعم از هزینه های دادرسی ، اجرایی، اداری و غیره به عهده خریدار بوده و نامبرده ملزم و مت 11 ماده
 .پرداخت آن می باشد
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از : ضامنین با امضای این قرارداد متضامنا با خریدار در برابر واسپاری مسئول و مديون بوده و واسپاری می تواند به تشخیص خود به هر یک 12ماده 
 خریدار یا ضامنین منفردا يا مجتمعا جهت وصول مطالبات مراجعه نماید.

حقوقی  :  در صورت بروز اختالف نسبت به تفسیر وتعبیر واجرای کلیه مفاد ومندرجات این قرار داد وتعهدات طرفین قرار داد وسایر موارد نماینده13 ماده
ان طرفین قطعی یا وکیل قانونی این شرکت بعنوان داور مرضی الطرفین تعیین که رای داور پس از ابالغ از طریق اظهار نامه وانقضای مواعد قانونی می

 والزم االجرا می باشد . روش ابالغ رای داوری اظهار نامه می باشد .

: اعطای اختیار به واسپاری برای مراجعه به شورای حل اختالف تهران جهت اقامه دعوی بدون رعایت حد نصاب قانونی صالحیت شوراهای حل 6 تبصره
 اختالف توسط خریدار بعمل آمد.

فین به شرح مذکور در صدر قرارداد حاضر می باشد و خریدار و ضامن موظفند حداکثر ظرف یک هفته پس از تغییر نشانی مذکور، : اقامتگاه طر14 ماده
شد و طرف  نشانی جدید خود را به واسپاری اعالم نمایند، در غیر این صورت کلیه اوراق و مکاتبات به نشانی مذکور در صدر این قرارداد ارسال خواهد

 .نمی تواند به عذر عدم اطالع متعذر گردد مرسل اليه

و یا تخلف خریدار از مواد و مندرجات این قرارداد موجب خیار فسخ  3در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط ماهانه به شرح مذکور در ماده :  15ماده 
 را بدون رعایت، هرگونه تشریفاتی فسخ نماید.برای واسپاری بوده و واسپاری میتواند با ارسال نامه سفارشی برای خریدار این قرارداد 

و  نسخه تنظیم گردید . محل انعقاد قرارداد و تحویل عین موضوع قراردادوتادیه ثمن مربوطه شهر تهران می باشد 2تبصره در  6ماده و   15این قرارداد در 
 .ماال تمامی نسخ دارای اعتبار واحد است
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صورت کامل مطالعه اینجانب .................................. به کد ملی ................................. متن قرارداد بابت دریافت تسهیالت را به 

 باشم و یک نسخه از قرارداد رادریافت نموده ام . نموده و از مفاد قانونی آن کامال آگاه می
 

 امضاء و اثر انگشت

 


