
  

  )بيمه وام(قرارداد صلح 

  مصالح :

    متولد    صادره از    شماره شناسنامه    فرزند    آقاي/خانم

    تلفن    به نشاني

    احمد رهنما آقاي يندگيابا نم 14723ثبت شده به شماره صندوق پس انداز و قرض الحسنه سادات  :متصالح 

  77654133نبش كوچه دكتررجايي تلفن:  –خ سادات  – خ زرين نعلبه نشاني 

  ريال    به مبلغ    مورخ    تسهيالت اعطايي موضوع قرارداد شماره يك درصدصلح  مورد صلح :

  كه به نحو ذيل قابل پرداخت خواهد بود:

  ريال نقداً به هنگام امضاء قرارداد پرداخت گرديد.  ...............................  الف : مبلغ

  خواهدبود.    هرماه پرداخت خواهدشدكه اولين قسط آن درمورخهريالي درپايان     قسط    ب : مورد مصالحه در

  صلح بر طبق شرايط ذيل بصورت بالعوض صلح گرديد و عوضي در قبال آن دريافت نشد. مورد مال الصلح :

  شرايط قرارداد : 

صـالح متعهـد اسـت كليـه     چنانچه مصالح در مدت قرارداد تسهيالت اعطايي فوق الذكر به هر علت بجز خود كشي فوت نمايـد، مت  – 1

  مصالح صلح بالعوض نمايد. يا وارث حقوق خود را راجع به اصل و سود تسهيالت فوق را در حق ورثه

مصالح اقرار و اعتراف مي نمايد كه مبتال به بيماري صعب العالج، سابقه سكته قلبي يا مغزي، قطع كامل نخـاع، نداشـتن طحـال و     – 2

  كليه و باالي شصت سال سن نمي باشد، درصورتي كه خالف آن ثابت گردد هيچ اثري بر اين قرارداد از زمان انعقاد مترتب نخواهد بود.

ماه از تاريخ دريافت تسويه نمايد، متصالح مـورد   6تا  بدهي خود، ناشي از قرارداد تسهيالت فوق الذكر را حداكثر هرگاه مصالح تمام – 3

  .صلح را به نسبت ماه هاي باقيمانده تا سررسيد مسترد خواهد نمود

، عالوه بر اينكه استعنوان نموده هرگاه ثابت شود كه مصالح در بيان حقيقت كتمان كرده يا اظهاري بر خالف واقعيت و شرايط قرارداد 

ق.م  230......... ريال نيز بعنوان وجه التزام موضوع مـاده  ....هيچ اثري بر اين قرارداد از تاريخ انعقاد مترتب نخواهد بود، مبلغ .....................

  درحق متصالح ضبط خواهد شد.

خواهد بود، بنابراين اگر به هر علتي مصالح در فاصله بين انعقاد عقد و اعطاء اثر اين قرارداد پس از اعطاي مبلغ تسهيالت به مصالح  – 5

تسهيالت فوت نمايد، اثري بر اين قرارداد مترتب نخواهد بود. زمان اعطاء تسهيالت واريز وجه به حساب يا تحويل چـك بـه مصـالح يـا     

  پرداخت نقدي تسهيالت به مصالح مي باشد.

  دي كه در باال ذكر شد، از طرفين بعمل آمد.ري به جز موااسقاط كافه خيارات قانون – 6

      

  

  مصالح                        (صندوق)متصالح

  

  

  

  

  

 نسخه دوم : مشتري              نسخه اول : شعبه    


