
 باسمه تعالي                              
                                                        

  
 �ارداد وام�  

     
 

ــاريخ                ــد                                  در تــ ــالمي واحــ ــگاه آزاد اســ ــين دانشــ ــرف و                 بــ ــك طــ                             از يــ

 از طرف ديگر قرارداد مشروحه ذيل منعقد گرديد .                                           آقاي / خانم  
 

 وام دهنده : .1

 به آدرس :                        دانشگاه آزاد اسالمي واحد         

 
 

 وام گيرنده : .2

ــاي / خــانم            ــد                                             آق ــنامه شــماره                            فرزن                          صــادره از                                شناس

 آدرس محل سكونت :                           سمت                     متولد

 
 

 لغ وام :مب .3

نـده صـرفاً جهـت    مبلغ                                       ريال ( حروف                                                   ريال ) كه به وام گير

 خريد اتومبيل پرداخت مي گردد .

 

 مدت و نحوه بازپرداخت : .4

محاسـبه  اسـت كـه بـا                            لغايـت                         مدت بازپرداخت وام پنج سـال تمـام شمسـي از تـاريخ        

 قسط مساوي از حقوق و مزاياي ماهيانه وام گيرنده كسر خواهد شد . 60% در سال حداكثر در 12كارمزد 

 

 هدات وام گيرنده :عت .5

اختيار تام مـي دهـد         به موجب اين قرارداد ، وام گيرنده به امور مالي دانشگاه آزاد اسالمي واحد                  – الف

 كه اقساط وام مزبور را همه ماهه تا تسويه كامل بدهي مذكور از حقوق وي كسر نمايد .
 
نظر به اينكه چك وام جهت پيش پرداخت خريد اتومبيل بايستي در وجه شركت توليدكننده خودرو صادر شـود   -  ب

                       و تا زمان تحويل خودرو ، سند مربوطه صـادر و تحويـل نخواهـد شـد ، لـذا وام گيرنـده بـه منظـور ارائـه سـند اتومبيـل           

                       ريــال                   بــه مبلــغ                                بــه شــماره            پــس از تحويــل بايســتي چكــي بــدون تــاريخ      

ريال ) عهده بانك                               نزد وام دهنـده ( دانشـگاه )                                                                 ( حروف

 توديع كند .

 
 

 
 واحد خوراسگان

  



وام گيرنده ضمن عقد خارج الزم به دانشگاه وكالت بالعزل مي دهد تا در صورتيكه در طول مـدت پـنج سـال و     - ج 

قبل از بازپرداخت كليه اقساط وام به دانشگاه در هر مرحله و به هر عنوان از خدمت در دانشگاه خارج گردد كليه بدهي 

                 بـدهي را يكجـا تسـويه نمايـد و در غيراينصـورت دانشـگاه بـراي        تبديل به دين حال شـده و  وام گيرنـده بايسـتي كـل    

                   طلبش مجاز خواهد بود از محل كليه مطالبات وام گيرنده و ضـامن يـا  بـا فـروش اتومبيـل و يـا سـاير تقسـيمات        وصول 

 ام نمايد .اخذ شده راساً بدون نياز به اقامه دليل و مراجعه به مراجع قانوني اقد

 موارد فورس ماژور و پيدايش حوادث قهري از قاعده فوق مستثني است . تبصره :
 
كليه هزينه هاي اتومبيل مورد بحث در طول مدت پنج سـال اعـم از جزئـي و كلـي بـه عهـده وام گيرنـده اسـت و          - د 

 دانشگاه در اين خصوص تعهدي ندارد .
 
 وام گيرنده به هيچ وجه حق انتقال اتومبيل ياد شده به غير را در طول مدت قرارداد ندارد . - و 
 

 ضامن : .6

 شناسنامه شماره                 صادره از        فرزند                                              اينجانب آقاي / خانم      

 آدرس محل كار                                                       تلفن                         سمت           متولد       
 

                   ضـمن تائيــد نيـاز متقاضــي بــه اتومبيـل حســن انجـام تعهــدات وام گيرنــده را تضـمين مــي نمايـد و چنانچــه در وصــول       

 ه شود مي تواند راساً قسط بدهي را  از حقوق اينجانب كسر نمايد .بدهي مذكور دانشگاه با تأخير يا مشكالتي مواج

 تعهدات وام گيرنده : .7

دانشگاه متعهد مي شود تا در صورت انجام تعهدات قرارداد و بازپرداخـت كليـه اقسـاط وام دريـافتي ، سـند اتومبيـل و       

 چك يا سفته تضميني را عيناً به وام گيرنده مسترد نمايد .

 حل اختالف : .8

صورتيكه اختالفاتي در اجراي مفاد اين قرارداد  در طول مدت مقرر بين طرفين بروز نمايد ، موضوع در كميسـيوني  در 

                    در سازمان مركزي متشـكل از معاونـت اداري و مـالي دانشـگاه بـه عنـوان رئـيس و مـديركل دفتـر حقـوقي دانشـگاه و           

اختالفات حاصله را مورد بررسي قـرار داده و راي نهـايي كميسـيون مزبـور     مديركل تسهيالت اعتباري ، مالي و رفاهي 

 براي طرفين قرارداد قطعي و الزم االجرا  است .

 
نسخه تنظيم و امضاء و مبادله گرديـده و هـر يـك از نسـخ آن از      2صفحه ، در  2تبصره و در  1ماده و  9اين قرارداد در 

 اعتبار واحد برخوردار است .

 

 :وام دهنده  ضامن : : وام گيرنده

 


