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 «بخشنامه»

بانک، موسسات اعتباري دولتي پست ولتي، شرکتهاي دولتي، غيردجهت اطالع مديران عامل محترم بانک

 شودغيربانکي و بانک مشترک ايران ـ ونزوئال ارسال مي

 با سالم؛ 

مالورخ  64، موضوع ابالال  اااااماله شالماره 10/5/1398مورخ  158716/98احتراماً، پيرو بخشنامه ابالغي شماره 

ااماله ووالوم ملالتالات غيربالاري (  يين19مالااه   هيأت عمومي ايوان عدالت اااري که باله موبالآ  ن 20/1/1398

موضالوع بخشالنامه شالماره  شوراي پالوم و اعتتالار 10/6/1394مصوب بلسه مورخ ( ارزي و رياليمؤسسات اعتتاري  

از بهت تجويز مسؤليت ضامن ار بازپرااخت ملالتات غيرمستقيم ااشي از تسهيالت  7/7/1394مورخ  184847/94

( قااون تشکيالت و  يين ااارسي ايالوان 118(، و  107(،  95ار ابراي مواا  وسيله گرايده بوا، بديناعلايي ابلام 

ايوان عدالت اااري، متضمن ابلام اطالال   3/12/1400مورخ  3172به پيوست تصوير ااااامه شماره  عدالت اااري،

هاي مزبور ملالاب  اوالح مواا مربوط ار فرمهاي يکنواخت عقوا تسهيالت بااکي و لزوم ار فرم« غيرمستقيم»عتارت 

بالراي هيالأت عمالومي ايالوان عالدالت اااري،  1400سالام  3172و شماره  1398سام  64هاي شماره با مفاا ااااامه

 .گرااايفاا مياستحضار 

از زمان تصويآ توسط شالوراي پالوم و هاي يکنواخت عقوا مختلف تسهيالتي بر اين اساس، مواا زير از متن فرم

بيني  ثار حقوقي احتمالي ااشالي از تسالري ر ي ابلام گرايده و از اين رو مؤسسات اعتتاري موظفند ضمن پيش تتاراع

از ايالن گفته، هاي يکنواخت عقوا اعلاي تسهيالت بااکي ار ااااامه پيشبه زمان تصويآ هريک از فرم 3172شماره 

حسآ مورا مستأبر، باعل، فروشنده، عامل   امايند که مشتري اي منعقدپس قراراااهاي اعلاي تسهيالت بااکي را به گواه

مطالبات و ضامن و يا ضامنين با شرط ضمن عقد به طور غيرقابل ربوع به مؤسسه اعتتاري اختيار اهند که هرگواه و ...( 

ااي هاي اافالرخوا را پس از سررسيد و ار وورت عدم پرااخت، از موبواي قابل برااشت هر يالک از حسالاب مستقيم

مشتري و يا ضامنين  ريالي و ارزي(، اموام و اسناا  اان ازا مؤسسه اعتتاري ر ساً و بدون ايالاز باله حکالم قضالايي يالا 

ري منظور امايد. مشتري، ضامن و يا ضامنين ار وورت اقدام مؤسساله ابرايي برااشت امواه و به حساب بدهي مشت

 .اماينداعتتاري به شرح يااشده ح  هرگواه اعتراض و طرح اعوي را از خوا سلآ مي

مورخ  120285/93فرم يکنواخت قرارداد فروش اقساطي مسکن موضوع بخشنامه شماره  10ماده  -1

2/5/1393 
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آالت، وسايل حمل و نقل ، کاالهاي مصرفي د فروش اقساطي وسايل توليد، ماشينفرم يکنواخت قراردا 11ماده  -2

 2/5/1393مورخ  120285/93بادوام ساخت داخل و تأسيسات موضوع بخشنامه شماره 

فرم يکنواخت قرارداد فروش اقساطي مواد اوليه، لوازم کار و ابزار يدکي موضوع بخشنامه شماره  11ماده 

 2/5/1393مورخ  120285/93

مورخ  347172/94فرم يکنواخت قرارداد اجاره به شرط تمليک موضوع بخشنامه شماره  13ماده  -3

27/11/1394  

 11/11/1400مورخ  332360/00قرارااا خريد اين موضوع بخشنامه شماره  يکنواختفرم  10مااه  -4

 27/11/1394مورخ  347172/94موضوع بخشنامه شماره  قرارااا مرابحه يکنواختفرم  12مااه  -5

 27/11/1394مورخ  347172/94موضوع بخشنامه شماره  قرارااا مزارعه يکنواخت فرم 12مااه  -6

 27/11/1394مورخ  347172/94موضوع بخشنامه شماره  قرارااا مساقات يکنواختفرم  12مااه  -7

 27/11/1394مورخ  347172/94موضوع بخشنامه شماره  قرارااا استصناع يکنواخت فرم 12مااه  -8

 27/11/1394مورخ  347172/94فرم يکنواخت قرارداد جعاله موضوع بخشنامه شماره  12ماده   -9

 27/11/1394مورخ  347172/94فرم يکنواخت قرارداد سلف موضوع بخشنامه شماره  12ماده   -10

 2/9/1394 مورخ 249601/94موضوع بخشنامه شماره  فرم يکنواخت قرارداد مضاربه 15ماده   -11

 11/7/1392مورخ  206546/92موضوع بخشنامه شماره  فرم يکنواخت قرارداد مشارکت مدني ۱۶ماده   -12

ماورخ  ۱49۱53/9۶خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفااد بخشانامه شاماره 

انکي ابالغ و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق و مؤثر باه مؤسسه اعتباري غيرب/به تمامي واحدهاي آن بانک ۱۶/5/۱39۶

 فد/5783167/.عمل آيد

 

 کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشوييمديريت

 اداره مطالعات و مقررات بانکي

 سازانالهام چيت  آباديحميدرضا غني     

3215-02         3816
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