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بسمه تعالی
پیش گفتار
با عنایت به الزامات مندرج در مواد  11و  11قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مبنی بر واگذاری اموال تملیکی و مازاد
بانکها و همچنین با توجه به سند راهبردی بانک در افزایش توان ثروت آفرینی کشور و ضرورت تسریع در روند فروش و
تعیین تکلیف داراییهای مازاد بانک ،اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی تملیکی و مازاد با تصمیم هیئت مدیره
محترم بانک تشکیل گردیده است.
در این راستا و به منظور دسترسی آسان و سریع همکاران به دستورالعملها و بخشنامههای مرتبط با این حوزه و تسهیل
در روند تصمیمگیریها ،بخشنامههای 22ب22 ،ب و سایر بخشنامههای مرتبط تجمیع و ضمن بازنگری در مفاد آنها،
دستورالعمل نگهداری ،ارزیابی و فروش اموال تملیکی و مازاد تدوین گردیده است.
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تعاریف:
 بانک :بانک ملی ایران کمیسیون قبول معامالت و مناقصات  :موضوع ماده  4آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیرضرور و اماکنرفاهی بانکها
 اداره کل :اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد واحدها  :ادارات امور و شعب مستقل اموال تملیکی :اموالی که (اعم از منقول ،غیرمنقول و سهام) به علت عدم پرداخت بدهی و ایفای تعهدات از سویمشتریان به موجب ضوابط و مقررات قانونی و قراردادی و در راستای استیفای حقوق بانک و وصول مطالبات از طریق
اقدام قضایی و اجرایی ،تهاتر ،توافق و مصالحه به نام بانک منتقل میشود .توضیح اینکه ارتباط اموال تملیکی با اداره
کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد از روشهای زیر حادث میگردد:
 -1اموال غیرمنقول :پس از تنظیم سند انتقال اجرایی امالک در دفتر اسناد رسمی به نام بانک و تخلیه و تحویل
ملک.
 -2جانشینی بانک در قراردادهای واگذاری شرکت شهرک های صنعتی و منابع طبیعی و  : ...صدور سند
انتقال اجرائی و یا جانشینی بانک در دفترچه شرکت شهرکهای صنعتی یا اراضی منابع طبیعی و تخلیه و تحویل
ملک.
تبصره  :1اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد مکلف میباشد با اخذ آمار و اطالعات الزم پس از ثبت
سند انتقال اجرایی امالک ،به طریق مقتضی حسب مورد از طریق ادارات کل حقوقی و دعاوی و پیگیری و وصول
مطالبات نسبت به تخلیه و تحویل امالک و برنامهریزی برای فروش اقدام نماید.
تبصره  :2در صورتیکه اموال موضوع بندهای  1و  2به تشخیص اداره کل حقوقی و دعاوی قابلیت تخلیه و تحویل
را نداشته باشند ،اداره کل و واحدها نسبت به فروش آن با وضع موجود اقدام خواهد نمود.
 -2اموال منقول :پس از برگزاری مزایده توسط اجرای ثبت اسناد و تحویل اموال منقول براساس صورتجلسه مربوطه
به بانک و اموال موضوع اعتبار اسنادی وارداتی پس از ترخیص آن
 -4امالک مازاد ملکی :زمین یا ساختمانهایی است که عرصه و اعیان و منافع (سرقفلی و حق کسب و پیشه) آنها
به موجب اسناد رسمی یا عادی به نام بانک منتقل گردیده  ،که پس از اخذ نظر اداره کل سازمان و روشها و تایید
اداره کل مهندسی و امالک ،مازاد شناخته شود( .صورت اموال مازاد هر ماه توسط اداره کل مهندسی و امالک به
منظور برنامه ریزی برای فروش در اختیار اداره کل مدیریت و فروش اموال نملیکی و مازاد قرار میگیرد).
 ارزیابی :تعیین ارزش و قیمت اموال توسط کارشناسان رسمی دادگستری دارای صالحیتاقالــه :تراضی طرفین بر تفاسخ و برهم زدن معامله است و اموال تملیکی با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در اینبخشنامه اقاله می شوند.
 مذاکره :چنانچه فروش اموال تملیکی پس از برگزاری حداقل  2نوبت مزایده مطابق آیین نامه نحوه واگذاریداراییهای غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها میسر نگردید ،امکان فروش آنها از طریق مذاکره فراهم می شود.
 مزایده  :فرآیندی رقابتی برای فروش اموال تملیکی و مازاد بانک که در آن ،موضوع مزایده به شخصی که با اجرایتشریفات مزایده بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد ،واگذار میشود.
 مبلغ پایه مزایده :مبلغی است برابر با مبلغ کارشناسی به عالوه %122

فصل اول :کمیتهها و اختیارات تفویضی
الف :اعضای کمیتهها
 -1کمیسیون عالی قبول معامالت و مناقصات:
حسب مورد با حضور معاونت حقوقی و وصول مطالبات و رئیس اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد
 -2کمیته واگذاری از طریق مذاکره:
الف :ریاست اداره کل حقوقی و دعاوی (عضو کمیته)
ب :ریاست اداره کل حسابداری و بودجه (عضو)
ج :ریاست اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد (عضو و دبیر)
د :ریاست اداره کل کارپردازی (عضو کمیته)
هـ :ریاست اداره کل حراست و در غیاب ایشان احدی از معاونین اداره کل یادشده (ناظر)
 -2اعضاء کمیسیون قبول معامالت ادارات امور  :براساس نامه عمومی شماره الف  44414/11مورخ1232/42/22
به شرح ذیل می باشد:
الف -رئیس اداره امور یا سرپرست (رئیس کمیسیون)
ب -معاون اداره امور ناظر بر امور پشتیبانی و در غیاب وی یکی دیگر از معاونین
ج -رئیس دایره پیگیری و وصول مطالبات
د -کارشناس حقوقی اداره یا مسئول حقوقی
هـ -رئیس دایره (کارشناس مسئول) ساختمان و امالک و در غیاب وی معاون دایره (کارشناس)
و -رئیس دایره کارپردازی و در غیاب وی معاون دایره ( دبیر کمیسیون)
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ب :حدود اختیارات :به منظور نیل به اهداف عالیه بانک شامل ارتقاء سودآوری ،افزایش بهره وری و کاهش هزینهها
و با توجه به تکالیف مقرر در مواد  11و  11قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ،واحدها مکلف میباشند براساس حدود
اختیارات تفویضی نسبت به واگذاری و فروش اموال موصوف اهتمام  ،به نحوی که حداقل یک دوره مزایده در ماه برگزار
و در هر سال کلیه اموالی که یکسال از تاریخ تملیک آنها سپری شده است ،حداقل در سه مزایده استانی و یا سراسری
عرضه شده باشد .در ضمن مقتضی است موارد باالتر از مبلغ اختیارات تفویضی را به اداره کل مدیریت و فروش اموال
تملیکی و مازاد اعالم نمایند .مسئولیت سهل انگاری ،تاخیر و عدم فروش اموال منقول و غیر منقول تملیکی و مازاد و ارائه
اطالعات الزم برای تعیین تکلیف اموال موصوف به عهده مسئولین واحدها میباشد.

واحد

اقاله غیر تکلیفی
(آخرین کارشناسی)

کمیسیون قبول
معامالت ادارات
امور
ادارات امور و شعب
مستقل تهران

تا  05میلیارد

فروش از طریق مزایده

فروش مذاکرهای

(ارزش اموال بر اساس

(ارزش اموال بر اساس

آخرین کارشناسی)

آخرین کارشناسی)

تا یکصد میلیارد

تا ده میلیارد

ریال

ریال

ریال
تا  05میلیارد

-

ریال

-

تبصره :1فروش اموال و امالک تملیکی و مازاد واحدهای مستقر در استان تهران منحصرا از طریق اداره کل مدیریت و
فروش اموال تملیکی و مازاد انجام میپذیرد.
تبصره  :2تمامی واحدها مجاز می باشند درخصوص موارد اقاله تکلیفی با رعایت شرایط مصرح در فصل چهارم این
دستورالعمل با هر سقف و مبلغی ،راساً نسبت به اتخاذ تصمیم و اقاله امالک تملیکی اقدام نمایند.
تبصره :3ارزیابی و فروش (با رعایت حدود اختیارات تفویضی فوق)  ،نگهداری و حفاظت اموال تملیکی و مازاد خارج
از حوزه جغرافیایی بر عهده اداره امور محل وقوع اموال خواهد بود.
تبصره :4در خصوص امالک تملیکی مربوط به خارج از کشور  ،شعبه مرکزی هر استان بدون مداخله در فروش موظف
به تنظیم مبایعه نامه  ،انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک و انتقال ملک در دفترخانه اسناد رسمی می باشد و فروش
امالک مذکور منحصرا از طریق اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد انجام میپذیرد.
تبصره  :0درخصوص امالک ملکی مازاد ،سرقفلی و حق کسب و پیشه ،مقتضی است کما فی السابق تمامی امور مربوط
به اموال مذکور (به استثناء موضوع فروش که در این دستورالعمل تصریح گردیده) از جمله تعدیل و تجدید قراردادهای
اجاره و پرداخت اجاره بهای ماهیانه محل سابق شعب استیجاری  ،پرداخت قبوض انشعابات و عوارض  ،مجوز انتقال منافع
به غیر و بازدید دوره ای از امالک و  ، ...بر اساس بخشنامهها و دستورالعملهای مربوطه و اختیارات تفویضی در مواعد مقرر
توسط واحدهای ذی ربط صورت پذیرد.
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فصل دوم  :امورتملیک
بخش اول ـ نکات قابل توجه در امور تملیک
 -1نمایندگان واحدها در زمان تنظیم سند انتقال اجرایی (در دفتراسناد رسمی ) به نام بانک ،دقت نمایند که در
باالی سند حتماً عبارت  " :سند انتقال اجرایی " درج گردد.
 -2چنانچه در زمان ترهین مورد وثیقه ،عالوه بر غیرمنقول ،اموال منقول شامل ماشین آالت ،تأسیسات و غیره
توسط مالک قبلی به رهن گذاشته شده ،مطابق آنچه که در صورتمجلس مزایده درج میباشد  ،صراحتاً در سند
انتقال اجرایی ثبت گردد.
تبصره :اموال منقولی که معامله نسبت به آن برابر مقررات نیاز به ثبت در دفاتر اسناد رسمی دارد( از جمله:
خودرو ،کشتی و هواپیما ) الزاما به موجب سند انتقال اجرایی به بانک منتقل میگردد.
 -2واحدها مکلفند بالفاصله پس از تنظیم سند انتقال اجرایی در دفترخانه  ،ضمن ارائه شرح مختصری از پرونده
مطالباتی (شامل میزان مطالبات بانک و اعالم سایر اسناد تعهدآور) مدارک زیر را به طور کامل اخذ و تصاویر آنها
در سامانه اموال تملیکی (سات) بارگذاری نمایند:
 :2-1برگه مشخصات امالک تملیکی (مطابق با نمونه ضمیمه دستورالعمل که به دقت تکمیل و توسط اداره امور
مهر و امضاء شده باشد).
 :2-2سند انتقال اجرایی یا دفترچه جانشینی امالک واقع در شهرکهای صنعتی و منابع طبیعی
 :2-2سند یا اسناد مالکیت (نوع و میزان مالکیت)
: 2-4گواهی پایانکار ساختمانی – پروانه ساختمانی – آخرین گزارش عدم خالف (استعالم آخرین وضعیت خالفی
یا بدهی از شهرداری ،بخشداری ،دهیاری  ،بنیاد مسکن) و مطابقت با وضع موجود.
 :2-2قرارداد اجاره با سایر نهادها و ارگانهای دولتی یا غیردولتی (از جمله اوقاف ،منابع طبیعی و)...
 :2-1مصوبه هیأت مدیره محترم در وضعیت تهاتر
 :2-1قرارداد /قراردادهای رهنی ملک
 : 2-8قرارداد /قراردادهای رهنی ،فهرست و مدارک مربوط به ماشینآالت  ،تجهیزات و تاسیسات منصوبه و مستقر
(چنانچه در رهن بانک میباشد).
 :2-3فهرست ماشینآالت خارج از ترهین بانک
 :2-14ارزیابی اولیه توسط کارشناسان بانک در زمان ترهین
 :2-11صورتجلسه تخلیه و تحویل ملک
 :2-12قبوض تسویه شده (انشعابات آب ،برق ،گاز ،شارژ ساختمان یا شهرک صنعتی ،مفاصا حساب مالیات ،
تامین اجتماعی  ،شهرداری و ارگانها و نهادهای ذیمدخل).
 :2-12گزارش کارشناسی که مزایده اجرای ثبت براساس آن صورت گرفته.
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 :2-14گزارش کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین تکلیف و برگزاری مزایده (در صورتی که مدارک و
مستندات فوقالذکر تکمیل بوده و منعی درخصوص فروش ملک نداشته باشد)
 :2-12صورتجلسه مزایده اجرای ثبت
 :2-11اطالعات اموال منقول شامل :نام کاال  ،کشور سازنده  ،سال تولید  ،نام شرکت  ،شرایط موجود کاال  ،نوع
کاال ،تصاویر کاال  ،وضعیت نگهداری و هزینه های مربوطه  ،آدرس  ،هزینه بیمه و نگهداری و محافظت
-4بررسی چگونگی وضعیت بناهای موجود ملک از قبیل :نوساز ،نیمه کاره ،مخروبه و وضعیت تصرف و ثبت آن
در سامانه اموال تملیکی (سات) صورت پذیرد
-2اطمینان از انطباق مفاد گزارش کارشناسی با اطالعات موجود در سوابق بانک (اسناد رهنی و )...و وضع موجود
حاصل گردد( .برای اموال منقول و غیر منقول)
 -1در اسرع وقت سند یا اسناد مالکیت دفترچهای یا تک برگی که به نام بانک ملی (شعبه تملیک کننده)
صادرشده را از طریق اداره ثبت اسناد منطقه دریافت و پس از بررسی صحت مندرجات ،اصل آن را در خزانه
نگهداری و تصویر تمامی صفحات را در سامانه اموال تملیکی (سات) بارگذاری نمایند.
 -1به منظور پرهیز از تبعات ناشی از ساخت و ساز غیر مجاز وام گیرنده که موجب تحمیل هزینه گزاف و پرداخت
جرائم به شهرداری می گردد ،اخذ گواهی پایانکار در زمان صدور سند انتقال اجرایی و تملیک ملک الزامی است.

 -8قبل از تصمیمگیری درخصوص تملیک امالک از طریق مزایده اجرای ثبت ،بررسیهای الزم بابت بدهیهای
ملک ( مصرح در ماده  121قانون مفاد اسناد رسمی الزم االجراء مصوب  )1331/6/11و بدهی های مربوط
به حقوق کارگران در امالک به غیر از کاربری مسکونی (ماده  12قانون کار ) انجام پذیرد .همچنین در اجرای
مفاد ماده  31قانون تامین اجتماعی ضروری است گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی
معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن اخذ گردد.
 -3با توجه به هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی با پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ،برای فروش خودرو های
تملیکی نیازی به انتقال سند و اخذ پالک های دولتی ( به نام بانک ) و ارائه مجوز مذکور نمی باشد و براساس
نامه شماره  12/4-1248-4-3281321مورخ  32/11/2راهنمایی و رانندگی ناجا با مراجعه به مراکز تعویض
پالک پس از صدور پالک مجازی نسبت به فروش خودروهای موصوف اقدام گردد.
-14برای فروش کاالهای ترخیص شده از گمرکات کشور (ناشی از گشایش اعتبارات اسنادی) موارد ذیل میبایست
بررسی و مد نظر قرار گیرد:
 )14-1مشخصات بسته بندی کاال()Packing list
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 )14-2پیش فاکتور( )Proforma invoiceو فاکتور
 )14-2بارنامه()Bill of lading
 )14-4ثبت سفارش یا اظهارنامه الکترونیکی
 )14-2برگ سبز
 )14-1گزارش کارشناسی متضمن مشخصات کامل اقالم و قیمت پایه آنها
 )14-1تایید بالمانع بودن ترخیص و فروش اقالم توسط کمیته وصول مطالبات واحدها
 )14-8ثبت ریز اقالم ،مشخصات فنی کامل ،گزارش ارزیابی (ترجیحاً توسط کارشناس رسمی دادگستری) و
نشانی دقیق محل نگهداری کاالی تملیکی در سامانه اموال منقول تملیکی (سات) (نظیر موارد یادشده در اموال
منقول)
 -11مقتضی است واحدها ترتیبی اتخاذ نمایند تا بدون ایجاد هرگونه تعهدی برای بانک ،کمافیالسابق مسئولین
ذیربط ،حقوق قانونی مالکین قبلی و وثیقه گذاران را (در حین تملیک و بعد از تملیک) به آنها یادآوری و مراتب
در آخرین سوابق مربوطه درج گردد.
بخش دوم ـ تخلیه و تحویل
با استناد به تبصره ذیل ماده  145آئین نامه اجرایی اسناد رسمی الزم االجراء ،پس از صدور سند انتقال
اجرایی مورد وثیقه ،تخلیه و تحویل ملک تملیک شده از وظایف اجرای ثبت است و مستفاد از موارد  141تا 106
آئین نامه اجراء ،اجرای ثبت موظف بر تخلیه و تحویل ملک به برنده مزایده و بستانکار ( مالک جدید ) می باشد،
لذا به جهت جلوگیری از مشکالت و موانع موجود در زمان تعیین تکلیف و فروش امالک متصرفدار و همچنین
عدم حبس منابع بانک ،ضروری است واحدها عنداللزوم تحت نظر کارشناس حقوقی بالفاصله پس از تملیک ملک،
طی نامه ای به عنوان رئیس اداره ثبت محل ،موضوع تخلیه ملک را به شرح زیر تا حصول نتیجه به طور مستمر
پیگیری و در صورت لزوم با راهنمایی اداره کل حقوقی و دعاوی اقدام نمایند :
 -1پس از صدور سند انتقال اجرایی ،واحد تملیک کننده ،کتباً از اداره  /دایره اجرای ثبت محل تقاضا نماید که
ملک تخلیه گردد .
 -2بعد از تعیین وقت توسط اجرای ثبت ،به اتفاق مأمور اجرا به محل وقوع ملک مراجعه نموده و پس از تخلیه
کامل  ،ملک تملیکی طی صورتجلسه ای تحویل نماینده بانک شود.
 -3در زمان تخلیه ملک مقدمات الزم فراهم باشد ( کلید ساز ،ماشین و نیروی انسانی کافی ،قفل اضافی و ) ...تا
در اسرع وقت امر تخلیه انجام و نمایندگان واحدها بعد از تحویل ،درهای ملک را قفل نموده و با اطمینان کامل
از عدم تصرف مجدد ،محل را ترک نمایند.
 -4با توجه به اینکه تخلیه و تحویل ملک تملیکی از لوازم تملیک و جزو تکالیف قانونی اجرای ثبت
می باشد بنابراین تعیین تکلیف اموال منقول موجود در محل ملک تملیکی که در رهن بانک نمی باشد بایستی
توسط اجرای ثبت مربوطه انجام پذیرد .با توجه به عدم امکان جابجایی دستگاهها و ماشین آالت منصوب در
ملک تملیکی مقتضی است اموال مزبور با مراقبت الزم در جلسه تخلیه و ملک تحویل و چنانچه مقرر گردید
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ماشین آالت در محل باقی بماند تعیین حافظ و میزان حق الحفاظه و نحوه پرداخت آن قانوناً به عهده اجرای
ثبت می باشد و بانک نیز می تواند حق انبارداری را برای خود مطالبه نماید.
 -0چنانچه نظر ریاست اداره ثبت بر عدم انجام امر تخلیه باشد ادارات امور می بایست در مهلت قانونی به نظر
ایشان اعتراض و خواستار ارجاع پرونده به هیأت نظارت ثبت استان گردند و چنانچه در انجام امر با مشکل یا
مانعی مواجه گردند  ،مراتب را با شرح کافی و ذکر دالیل به کارشناس حقوقی اداره امور و عنداللزوم اداره کل
حقوقی و دعاوی منعکس نمایند.
 -6امالک تملیکی پس از تخلیه به نماینده اداره امور /شعبه مستقل تملیک کننده (اعم از تهران و شهرستانها)
تحویل می شود.
 تبصره  :چنانچه ملک تملیک شده خارج از استان واحد تملیک کننده باشد  ،به صورت نیابتی  ،ضمنتنظیم صورتجلسه مشترک تحویل اداره امور محل وقوع ملک (اعم از تهران و شهرستانها) می گردد.
 -1واحدهای حقوقی و پیگیری و وصول مطالبات ادارات امور نسبت به تخلیه و آماده نمودن ملک جهت تسریع
در امر واگذاری اقدام نمایند .
 -3هرگونه اعطای مهلت به مالکین قبلی به منظور پرداخت مطالبات بانک و یا تخلیه ملک بایستی با هماهنگی
ادارات مرکزی صورت پذیرد لذا از اعطای مهلت بدون اخذ مجوز جداً خودداری گردد.
 -9واحدها مکلفند در صورتی که متصرف از تخلیه ملک تملیکی خودداری نماید ،تخلیه و خلع ید را از طریق
مراجع قضائی پیگیری و عنداللزوم درخصوص پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از سوی متصرف از دادگاه صالحه
تقاضا نماید( .عنداللزوم با نظر اداره کل حقوقی و دعاوی)
بخش سوم ـ بیمه ،محافظت و نگهداری
پس از تحویل اموال به بانک به شرح زیر اقدام گردد :
 -1واحدها مکلفند ماشین آالت و تاسیسات تملیکی و همچنین تمامی اعیانی امالک تملیکی و مازاد را در مقابل
حوادث غیرمترقبه (سیل ،زلزله ،آتش سوزی ،انفجار ،صاعقه ،تندباد و )...نزد شرکت بیمه معتبر بیمه نمایند.
 -2در خصوص اموال تملیکی و مازاد که نیاز به حفاظت و مراقبت دارند واحدها موظف میباشند نسبت به انعقاد
قرارداد با محافظ و مراقب با نظر بخش حقوقی اقدام نمایند.
 -3پس از تحویل ملک تملیکی و اقالم موجود در آن به حافظ  ،ضرورت دارد که توسط واحد محل وقوع ملک بر کار
ایشان نظارت و در فاصله زمانی مناسب ،از ملک و اقالم موجود در آن بازدید و کنترل های الزم به عمل آید.
 -4چنانچه ملک تملیکی فاقد ماشین آالت و وسایل باشد اما احتمال تصرف آن توسط مالک قبلی یا اشخاص
ثالث منتفی نباشد ،محافظت از آن ضرورت دارد.
 -0واگذاری اموال اعم از منقول وغیرمنقول به اشخاص ثالث به صورت اجاره ممنوع می باشد .درضمن پس از تخلیه
ملک ،از واگذاری آن به مالکین قبلی یا ساکنین آن ،برای محافظت اکیداً خودداری نمایید.
 -6درصورت ضرورت حفاظت و نگهداری از امالک تملیکی شهری ،واحدها با اخذ مجوز از اداره کل مدیریت و فروش
اموال تملیکی و مازاد میتوانند موضوع حفاظت از امالک موصوف را به صورت موقت تا زمان تعیین تکلیف نهایی،
به حافظ واجد شرایط محول نمایند .بدیهی است این امر نبایستی مانع از فروش اموال مذکور گردد .
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 -1تا زمان تعیین حافظ یا در صورت عدم نیاز به گماردن حافظ ،ترتیبی اتخاذ گردد که نزدیک ترین شعبه به
ملک عهده دار بازدید دوره ای و ارسال گزارش آن به اداره امور باشد..
تبصره :نظر به اینکه انشعاب برق امالک تملیکی(تخلیه شده)در صورت عدم پرداخت به موقع قبوض برق مصرفی
یا دیماند آنها (صنعتی) توسط ادارات برق جمعآوری و از بابت خرید انشعاب جدید مبالغ گزافی مطالبه میگردد و
از این بابت بانک در هنگام ارزیابی خصوصاً امالک صنعتی ،ضمن کاهش ارزش ملک ،متحمل هزینه هایی می شود،
الزم است ترتیبی اتخاذ گردد تا زمان تعیین تکلیف اینگونه امالک ضمن سرکشی و حفاظت از ملک ،در صورت
صدور قبض مصرفی نسبت به پرداخت آن اقدام و هزینه های آن به حساب ملک تملیکی منظور شود .ضمناً در
صورت فقدان قبوض در امالک تخلیه شده ،نمایندگان محترم اداره امور میبایست به سازمانهای ذیربط مراجعه
و پس از اخذ قبوض اینگونه امالک به شرح فوق نسبت به واریز وجه اقدام نمایند.
 -3به منظور جلوگیری از تخریب و تصرف اموال تملیکی و مازاد ،الزم است واحدها ضمن رفع موانع موجود ،در
اسرع وقت با رعایت مفاد این آئین نامه اموال مزبور را ارزیابی و از طریق مزایده در معرض فروش قرار دهند.
تبصره :چنانچه در ملک ماشین آالت ،محصوالت تولیدی یا سایر وسایلی وجود دارد که در سند انتقال اجرایی ثبت نشده
است برای تعیین تکلیف آنها ،با نظر کارشناس حقوقی اداره امور و هماهنگی با اداره کل اقدام نمایند.
 -9چنانچه ملک تملیکی در شهر دیگری(غیر از شهر محل استقرار شعبه تملیک کننده) واقع شده باشد ،شعبه
تملیک کننده یا اداره امور مربوط ،موضوع تخلیه را تا مرحله تحویل تعقیب می نمایند .اما حفاظت و نگهداری آن
از وظایف اداره اموری است که در محدوده جغرافیایی ملک قرار گرفته است.
 -15به منظور پیشگیری و احتراز از ایجاد ضرر و زیان های مترتبه در خصوص نگهداری اموال منقول مورد وثیقه و یا
موضوع اعتبار اسنادی های گشایش شده که بانک بنا بر دالیل موجه و یا الزام قانونی ،ناگزیر از تحویل و انتقال آن
از محل اولیه می باشد به ترتیب زیر عمل نمایند:
 )14-1درخصوص اموال منقول تملیکی مستقر در استان تهران ،از طریق مکاتبه با اداره کل کارپردازی اموال مزبور در
انبارهای متعلق به بانک منجمله انبارکل نگهداری شود .
 )14-2در مورد اموال منقول تملیکی مستقر در سایر استانها ،واحدها ضمن هماهنگی با اداره امور شعب استان ،محل
استقرار اموال ،نسبت به تحویل و نگهداری آنها در انبارهای ادارات امور اقدام نمایند.
 )14-2در صورتیکه طبق موارد مندرج در بندهای یک و دو امکان انتقال ماشین آالت به انبارهای متعلق به بانک میسر
نبود ،واحدها مجاز میباشند از محل عرصه و اعیان کارخانه های تملیکی که امکان فروش آنها میسر نشده است استفاده
نمایند و در صورت عدم دسترسی و یا امکان استفاده از اموال موصوف ،با تایید اداره کل نسبت به انتقال ماشین آالت
به انبارهای عمومی اقدام نمایند".
 )4-14در خصوص اموالی که گماردن حافظ و سرایدار (امین اموال) در آنها ضرورت دارد ،در صورتجلسه تحویل ،تمامی
اقالم تحویلی با ذکر دقیق جزئیات اموال درج و به امضای طرفین خواهد رسید.

 -11به منظور جلوگیری از تخریب امالک تملیکی و مازاد که نیاز به تعمیرات (همچون آسفالت پشت بام  ،نرده
کشی و )...دارد ،مقتضی است واحدها هزینه آن را برآورد و مراتب را اعالم تا مجوز آن صادر گردد.
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 -12در خصوص عملیات حسابداری هزینه های امالک تملیکی بر اساس نامه شماره  84112مورخ  84/8/21اداره
کل حسابداری و بودجه اقدام نمایند.

 -13درصورت عدم فروش  ،بانک میتواند با تایید کمیسیون عالی قبول معامالت نسبت به بازسازی ،تغییر کاربری
و هرگونه تغییری که فروش اموال تملیکی و مازاد را تسهیل کند ،اقدام نماید.
 -14برای آن دسته از امالک تملیکی که ملکیت آن ها متعلق به بانک بوده لیکن سرقفلی یا حق کسب و پیشه متعلق
به غیر می باشد واحد ها مکلفند تا زمان تعیین تکلیف امالک تملیکی مزبوردر صورت نیاز به تعدیل یا تجدید
قرارداد اجاره و همچنین اخذ وجوه مربوطه  ،اقدام الزم را معمول نمایند.
نکات مهم :
کلیه درآمدهای متصوره حاصل از اموال تملیک شده (چنانچه درآمدی داشته باشد) متعلق به بانک می باشدو می بایست وفق بند  4نامه شماره  35112مورخ  35/3/21اداره کل حسابداری و بودجه  ،درآمد حاصله
را به حساب درآمد متفرقه تحت عنوان درآمد دریافتی از وثایق تملیک شده منظور نمایند.
اداره کل مجاز میباشد به منظور بیمه نمودن اموال تملیکی و مازاد ،عنداللزوم راساً نسبت به عقد قرارداد باشرکتهای بیمه معتبر اقدام نماید.
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فصل سوم :تعیین تکلیف و فروش اموال تملیکی و ملکی مازاد
بخش اول ـ ارزیابی
ارزیابی اموال میبایست بوسیله کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی صالحیتدار دادگستری (کانون و یا قوه قضاییه)
انجام گردد .هر گزارش ارزیابی فقط شش ماه اعتبار دارد و بعد از آن می باید اموال مجدداً ارزیابی گردد.
انتخاب کارشناس  :کارشناسان رسمی دادگستری وفق شرایط ذیل انتخاب می شوند:
 -1رشته تخصصی کارشناس لزوماً باید مرتبط با اموال شناسایی شده تعیین گردد( .نظیر :ارزیابی ساختمانها ،اراضی
غیرمزروعی ،تعیین اجاره بهاء ،اجرت المثل ،حق کسب و پیشه ،سرقفلی ،انواع ماشینآالت ،تأسیسات ،لوازم برقی،
وسائط نقلیه موتوری و سایر موارد) برای حصول اطمینان از رشته تخصصی کارشناس ،پروانه کارشناسی وی مطالبه
و ضمن توجه به تاریخ اعتبـار و رشته تخصصی ،تصویر آن را در سوابق نگهداری و عنداللزوم با کانون کارشناسان
استان مکاتبه نمایند.
 -2واحدها میبایست امر قیمتگذاری اموال را با رعایت مفاد این دستورالعمل و ملحوظ نمودن تخصص ،صالحیت و
حسن عملکرد به کارشناسان رسمی دادگستری محول نمایند .نظارت بر حسن انجام امور بر عهده مسئولین واحدها
بوده و در صورتیکه بر اساس بررسیهای بعمل آمده متوجه سهل انگاری ،قصور یا تقصیر کارشناسان و ارزیابان
شدند ضمن اقدام قانونی بر علیه کارشناسان مراتب را برای اقدامات الزم به ادارات ذیربط منعکس نمایند.
 -3برای مبالغ کمتر از پنجاه میلیارد ریال از یک نفر کارشناس  ،برای مبالغ  24تا  244میلیارد ریال از هیات
کارشناسی سه نفره و برای مبالغ باالتر از هیئت پنج نفره استفاده گردد.
تبصره :در موارد خاص و درصورت صالحدید روسای واحدها ،امکان ارجاع ارزیابی برای مبالغ کمتر از پنجاه میلیارد
ریال نیز به هیات کارشناسی سه نفره مجاز می باشد.
 -4ارزیابی اموال با ارزش کمتر از  244میلیون ریال توسط ارزیابان واجد شرایط واحدها خواهد بود.
 -0کارشناسان و ارزیابان موظف به بازدید از اموال بوده و میبایست مشخصات و مولفههای الزم از قبیل مشخصات
دقیق عرصه و اعیان ،وضعیت تصرف ،نوع مصالح مصرفی ،حقوق ارتفاقی ،تراکم متعلقه ،امتیازات قانونی ،خطوط
تلفن ثابت ،نوع و کشور سازنده تجهیزات ،سال ساخت ،شرایط و جزئیات محل مصرف ،کارآیی ،حسب مورد تاریخ
انقضای مصرف و  ...را در گزارشات خود قید نمایند.
 -6الزم است گزارشهای کارشناسی در سربرگ مخصوسص کارشناس تهیه و مهر و امضاء گردد .ضمنا گزارشهای
کارشناسی می بایستی در پاکت در بسته و بصورت محرمانه به عنوان روسای واحدها ارائه گردد و محرمانه بودن
مفاد آن همواره مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد.
 -1در صورتیکه در شهر یا بخشهایی دسترسی به کارشناس رسمی دادگستری مورد اعتماد مقدور نباشد ،حتی االمکان
از کارشناسان رسمی استانهای همجوار استفاده شود.
 -3دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری  ،حداکثر طبق آخرین تعرفه کانون محاسبه (پس از کسر کسورات قانونی)
و پرداخت می گردد.
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-9پس از وصول گزارش کارشناسی ،ضروری است گزارش مزبور به دقت مطالعه گردد تا پس از انطباق آن با مدارک و
مثبته بانک علیالخصوص اسناد مالکیت و رهنی  ،صورتجلسات مزایده ،اسناد انتقال اجرایی و  ...؛ از صحت درج
مواردی مانند مساحت عرصه و اعیان  ،تأسیسات ،ماشین آالت  ،تجهیزات ،انشعابات و تمامی امکانات و مشخصات و
اوصاف اموال تملیکی و ارزش اموال اطمینان حاصل گردد.
 نکات مهم  :چنانچه ارزش تعیین شده اموال به وسیله آخرین کارشناس رسمی دادگستری ،کمتر از قیمت هایمندرج در گزارش یا گزارشهای کارشناسی قبلی باشد باید دالیل کاهش قیمت از کارشناس استعالم گردد و به
منظور حصول اطمینان از بهای واقعی اموال ضروری است در حد امکان دالیل اعالمی مورد بررسی و بازبینی قرار
گیرد .به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی و افزایش مانده حساب اموال تملیکی  ،مقتضی است ترتیبی
اتخاذ گردد تا موانع تعیین تکلیف اموال قبل از ارجاع موضوع به کارشناس مرتفع شده باشد.
 با عنایت به احتمال بروز تغییرات و نوسانات در ارزش اموال ،مقتضی است به منظور پیشگیری از تضییع احتمالیحقوق بانک ،قبل از تعیین تکلیف و فروش اموال تملیکی و مازاد (اعم از مزایده ،مذاکره و اقاله)؛ فارغ از وجود اعتبار
 1ماهه کارشناسیهای انجام شده به نحو مقتضی نسبت به کشف قیمت و اطالع از ارزش فعلی اموال مزبور اقدام
تا در صورت وجود اختالف قیمت قابل مالحظه با مبلغ کارشناسی دارای اعتبار ،نسبت به ارزیابی مجدد اموال
موصوف از طریق کارشناسان رسمی دادگستری صالحیتدار اقدام نمایند .با توجه به حساسیت موضوع ،نظارت بر
حسن انجام امر بر عهده مسئولین محترم واحدها میباشد.
 واحدها موظفند درخصوص گزارشهای ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری که مبالغ آنها خارج از حدود اختیاراتتفویضی میباشد ،ضمن کشف قیمت ،نسبت به تائید صحت مندرجات گزارشهای ارزیابی مذکور اقدام و سپس
مراتب را توأماً به همراه گزارشهای مزبور برای عرضه از طریق مزایده سراسری به اداره کل ارسال نمایند.
بخش دوم –برگزاری مزایده
الف) انتشار آگهی مزایده :
 -1قبل از انتشار آگهی مزایده ،الزم است وضعیت اموال تملیکی و مازاد مورد بررسی کامل قرار گیرد و اطالعات الزم
مانند تخلیه بودن ،متصرف داشتن ،بازداشتی ،وجود معارض در امالک و سال ساخت ،نام سازنده  ،مشخصات و وضعیت
اموال منقول ،صورتجلسه گردد و در صورت امکان نسبت به رفع موانع و مشکالت موجود اقدام ویا درغیر اینصورت
اموال با شرایط موجود و منطبق با یکی از طرق پیش بینی شده در اسناد و اوراق مزایده با ارائه کامل اطالعات تکمیلی
در فرایند مزایده قرار گیرد.
 -2پس از ارزیابی اموال و تعیین قیمت پایه مزایده واحدها موظفند با رعایت حدود اختیارات تفویض شده درخصوص
درج آگهی مزایده استانی و سراسری اقدام نمایند.
 -2آگهی مزایده حداقل در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار کشور یا استان در دو نوبت و با فاصله حداقل دو روز
منتشر گردد.
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 -4واحدها موظفند ضمن درج آگهی در روزنامه های کثیر االنتشار نسبت به درج و اطالع رسانی از طریق سایت بانک
اقدام نمایند .
 -2فاصله زمانی بین آخرین آگهی مزایده تا آخرین مهلت قبول پیشنهادات از سه روز نباید کمتر باشد.
 -1از تاریخ انتشار اولین آگهی ،حداقل ده روز مهلت تعیین شود تا در این مدت متقاضیان از اموال بازدید ،برگه
شرکت در مزایده را اخذ و سپس در صورت تمایل پاکت پیشنهادهای دربسته (الک و مهر شده) خود را به همراه رسید
واریز در وجه حساب بانک ملی ایران (در استانها) یا حساب شماره  4112122282443اداره کل مدیریت و فروش
اموال تملیکی مازاد حداقل معادل  2درصد قیمت پایه مزایده تحویل دهند.
 -1در آگهی مزایده ذکر موارد ذیل الزامی است:
 )1-1میزان سپرده شرکت در مزایده و مبلغ پایه مزایده
 )1-2محل ،زمان و مهلت دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادات
 )2-1محل و زمان برگزاری مزایده
 )4-1مشخصات اموال مورد مزایده
 )2-1شرایط بازدید عموم
ب) بازدید متقاضیان از اموال
 -1در زمان مراجعه یا تماس تلفنی متقاضیان ،برای هر مورد از مزایده تاریخ و ساعت معینی را جهت بازدید معلوم
نمایند.
 -2در زمان تعیین شده برای بازدید ،احدی از همکاران که اطالعات کافی درباره موضوع دارد در محل حضور یافته
و توضیحات الزم را به بازدید کنندگان ارائه نمایند.
 -3چنانچه مورد مزایده دارای مشکالتی است ،عالوه به درج موضوع در اوراق شرایط شرکت در مزایده ،به متقاضی
نیز به صورت شفاهی اعالم گردد تا بعداً مورد اعتراض متقاضی قرار نگیرد.
 -4هنگام بازدید متقاضیان خرید ،حضور نماینده بانک در محل الزامی است.
 -0حتیالمقدور مشخصات ثبتی ذکر شده در آگهی مزایده بر روی اموال و یا درب ورودی امالک مورد مزایده درج
شود.
ج) تحویل گرفتن پاکت ها
 -1پس از بازدید ،متقاضیان برگههای تقاضای شرکت در مزایده و شرایط مزایده را حسب مورد تکمیل ،امضاء ،
در پاکتهای جداگانه قرار داده و در آن را کامالً بسته (امضاء ،چسب و الک و مهر کنند) و به همراه رسید
فیش بانکی واریز به حساب معادل حداقل پنج درصد قیمت پایه مزایده قبل از پایان مهلت اعالمی به واحدها
تحویل دهند.
 -2اصل رسید واریزی مذکور را خارج از پاکت تحویل و در سوابق نگهداری شود.
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 -3ادارات امور موظفند صرفاً با استفاده از اوراق و برگه های متحدالشکل ارسالی از سوی اداره کل جهت برگزاری
مزایده اموال بانک اقدام نمایند.
 -4پاکت های متقاضیان شرکت در مزایده را در دفتر ورود نامه های دبیرخانه اداره امور ثبت و شماره و تاریخ و
ساعت تحویل ،روی پاکت درج شود.
 -0پس از پایان تاریخ و زمان تحویل پاکت ها ،دبیرخانه پاکت های دریافتی را طی یادداشتی به دایره ذیربط
تحویل دهد.
 -6استفاده متقاضیان از پاکت های بانک ملی مجاز نبوده و در صورت استفاده ،پاکت دریافت نشود.
 -1واحد ها مکلفند درمورد مزایده های سراسری که از سوی اداره کل برگزار می گردد ،کلیه پاکت های واصله
را در موعد مقرر جهت طرح در جلسه بازگشائی از طریق پست پیشتاز به اداره کل ارسال نمایند.
 -3هر یک از شرکت کنندگان در مزایده که تمایل داشته باشند می توانند با هماهنگی قبلی در جلسه بازگشایی
پاکت ها و تعیین برنده مزایده شرکت کنند.
 -9درخواست انصراف از شرکت در مزایده برای اشخاصی که پاکات پیشنهادی خود را به بانک تحویل نمودهاند
حداکثر دو روز کاری قبل از تاریخ بازگشایی پاکتها بوده و در این صورت نسبت به استرداد سپرده تودیعی
اقدام خواهد شد.
بخش سوم  :شرایط عمومی فروش و مزایده اموال تملیکی و ملکی مازاد:
 -1شرایط فروش
الف :فروش نقدی کلیه اموال با قیمت پایه مزایده با لحاظ ده درصد تخفیف
ب :اموال (منقول و غیرمنقول) با کاربری صنعتی ،کشاورزی ،دامداری و خدماتی با قیمت پایه مزایده :دریافت 24
درصد وجه نقد و الباقی ثمن معامله در اقساط یک ساله بدون سود ،اقساط دو ساله با نرخ سود  %3و اقساط سه
ساله با نرخ سود . 12%
نکته :در خصوص اموال منقول که به صورت جداگانه به فروش می رسند ،فروش اموال مزبور صرفاً به صورت نقدی
می باشد.
ج :فروش امالک با کاربری مسکونی ،تجاری و اداری با قیمت پایه مزایده :دریافت  24درصد وجه نقد و باقیمانده
در اقساط یک ساله با نرخ سود  ، %3اقساط دو ساله با نرخ سود  %12و اقساط سه ساله با نرخ سود . %18
تبصره :1فروش اموال به صورت نقد و اقساط و به روش عقد اجاره به شرط تملیک زیر قیمت کارشناسی
ممنوع میباشد.
تبصره :2ادارات امور شعب استانها و اداره کل در چارچوب اختیارات تفویضی و با رعایت صرفه و صالح بانک و در
صورتی که متقاضی خرید تنها شرکت کننده در مزایده باشد مجاز به اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر شرایط
اموال واگذاری در مزایده از نقد و اقساط به نقدی میباشند.
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 -2مبلغ پایه مزایده و مراحل تعدیل آن:
نوبت اول مزایده :فروش (نقد یا نقد و اقساط) بر اساس قیمت پایه مزایده (قیمت کارشناسی به عالوه )%12نوبت دوم مزایده :در صورت عدم فروش در نوبت اول؛ واحدها میتوانند نسبت به فروش (نقد یا نقد و اقساط) باکاهش حداکثر تا  %14در قیمت پایه مزایده اقدام نمایند.
نوبت سوم مزایده :در صورت عدم فروش در مزایده دوم؛ واحدها میتوانند نسبت به فروش صرفاً به صورت نقدیبا کاهش حداکثر تا ده درصد در قیمت پایه مزایده نوبت دوم اقدام نمایند.
نکته مهم :در صورت عدم توفیق در فروش اموال در مزایده سوم؛ واگذاری اموال طبق آیین نامه از طریق مذاکره
نیز وفق بخش چهارم و در چارچوب اختیارات تفویضی امکانپذیر میباشد.
تبصره :در هر صورت فروش اموال تملیکی و مازاد به قیمتی کمتر از ارزش دفتری در مزایده و مذاکره ممنوع
بوده و در صورت اقتضای فروش به قیمت پایینتر از ارزش دفتری ،ادارات امور با ذکر دالیل کافی مراتب را در
کمیسیون معامالت خود مطرح و ضمن اظهار نظر صریح موضوع را به اداره کل منعکس تا جهت طرح در ارکان
و اخذ مجوز از هیئت مدیره محترم بانک گزارش گردد.
 -3کلیه ادارات امور شعب استان ها ،با رعایت حدود اختیارات تفویض شده نسبت به برگزاری منظم و
برنامهریزی شده مزایده استانی اموال تملیکی و مازاد و بازگشایی پاکت ها و تصمیم گیری نهایی اقدام
نمایند .ادارات یادشده موظف اند در صورت برگزاری مزایده های سراسری( ،که شامل اموال باالتر از اختیارات
تفویضی میباشند) نسبت به اخذ و ارسال پاکت های پیشنهادی خریداران از طریق پست پیشتاز ظرف
مهلت مقرر به اداره کل اقدام نمایند تا به منظور بازگشایی در کمیسیون ارائه گردد.
 -4در هنگام ارائه پیشنهاد از سوی متقاضیان خرید ،دریافت تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی اشخاص
حقیقی و تصویر اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات هیأت مدیره اشخاص حقوقی و همچنین اعالم کدپستی
و کدملی ضروری می باشد.
 -0اطالعات تکمیلی و مشکالت مربوط به امالک آماده فروش اعم از مشکالت ثبتی ،تصرف انباری ،فقدان
پارکینگ و ...میبایست با هماهنگی کارشناس حقوقی در متن آگهی مزایده درج گردد و در زمان انعقاد
مبایعه نامه و یا قرارداد اجاره به شرط تملیک نیز موارد مذکور لحاظ گردد و به رؤیت متقاضیان خرید برسد.
ضمن آنکه در جراید نیز قید گردد که بازدید از ملک الزامی است.
 -6واحدها موظف میباشند درخصوص عرصه و اعیان و ماشینآالت کارخانههای تعطیل و امالکی که تمام
واحدهای آن متعلق به بانک میباشد نسبت به نصب بنر برای اطالعرسانی مزایده اقدام و آگهی مزایده را
به صورت اعالمیه در تابلو اعالنات شعب نصب نمایند.
 -1برگههای شرایط مزایده انواع گوناگونی دارد و طبق نمونههای مختلف تهیه و ارسال شده است .بنابراین
ضرورت دارد در هنگام مراجعه متقاضیان به این امر مهم توجه و دقت گردیده و به تناسب و اقتضای شرایط،
برگههای خاص آن به متقاضیان تحویل داده شود.
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 -3پیشنهادات مخدوش ،مبهم و بدون سپرده و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شوند
بی اعتبار تلقی خواهند شد و در مزایده شرکت داده نمیشوند .در ضمن در صورت وجود مغایرت عددی و
حروفی ،مبلغ بیشتر مالک تصمیم گیری خواهد بود.
 -9شرکت کنندگان در مزایده نباید ممنوعالمعامله باشند.
 -15درخصوص اموال و امالک تملیکی به شرط خرید نقد ،حق تقدم فروش مشروط به شرکت در مزایده و
برابری قیمت ،با مالک قبلی میباشد.
 -11در مواردی که ارزش کارشناسی نیز کمتر از مبلغ مانده سرفصل اموال تملیکی باشد ،واحدها موظف
میباشند قبل از انجام مزایده مراتب را پس از طرح در کمیسیون معامالت اداره امور و با ذکر دالیل توجیهی،
به منظور اخذ مجوزهای الزم به اداره کل منعکس نمایند.
 -12در صورت تساوی قیمت و شرایط پیشنهادی متقاضیان ،نفرات اول و دوم از طریق قرعهکشی حسب مورد
توسط کمیسیون قبول معامالت واحدها تعیین خواهند شد.
 -13انتقال رسمی امالک و تحویل اموال منقول منوط به وصول تمامی ثمن معامله است .درضمن درخصوص
فروش اموال منقول و غیر منقول به صورت توأمان ،تحویل اموال منقول در صورت انعقاد قرارداد با روش
عقد اجاره به شرط تملیک پس از انعقاد قرارداد و اخذ وثایق و تضمینات کافی امکان پذیر میباشد.
 -14اعطاء وکالت کاری به خریدار صرفاً درخصوص اخذ مفاصاحساب ها و انشعابات مربوطه با توجه به نوع ملک
و موافقت بانک (به استثنای انتقال مالکیت یا ایجاد سایر حقوق عینی) با نظر کارشناسان حقوقی واحدها
بالمانع است .بدیهی است مبالغ مورد مطالبه سازمان ها و مراجع ذیربط با نظر واحدها پرداخت خواهد شد.
 -10در مورد اموال و کاالهای سریع الفساد ،در شرف فساد ،سریع االشتعال ،واحدها موظف میباشند به
منظور رعایت صرفه و صالح بانک در فرآیند فروش و مزایده آنها تسریع و در صورتیکه فرصت کافی برای
انجام فرآیند مزایده فراهم نباشد مراتب را به اداره کل برای طرح در ارکان ذیربط منعکس تا موضوع در
ارکان مطرح رسیدگی قرار گیرد.
 -16پس از درج آگهی مزایده خروج اموال از لیست مزایده صرفاً با دستور قضایی و یا تشخیص کمیسیون عالی
قبول معامالت /کمیسیون قبول معامالت استانها امکانپذیر میباشد.
 -11درج موارد ذیل در برگ شرایط مزایده ضروری است :
 )11-1مشخصات اموال و وضعیت تصرف
 )11-2شرایط فروش و واریز الباقی ثمن معامله توسط برنده مزایده (نقد ،اقساط و )...
 )11-2تصریح به اینکه شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول کلیه اختیارات بانک ملی ایران در
رفع اختالفات احتمالی به استناد ضوابط داخلی خود می باشد و بانک در رد یا قبول کلیه پیشنهاد مختار
می باشد.
 -13سپرده شرکت در مزایده حداقل پنج درصد قیمت پایه مزایده می باشد.
 -19با استناد به قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری،
کارمندان دولت از جمله بانکها و همچنین اقربا آنها (پدر ،مادر ،برادر ،خواهر ،زن یا شوهر و اوالد بالفصل و
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عروس و داماد اشخاص فوق) از شرکت در معامالت دولتی ممنوع گردیدهاند لذا درخصوص شرکت در
مزایدههای بانک اعم از سراسری یا استانی و همچنین خرید اموال از طریق مذاکره ،همکاران بانک اعم از
رسمی و غیر رسمی و اقربا ایشان به شرح صدرالذکر مشمول ممنوعیت فوقالذکر میباشند.
 -25چنانچه باالترین مبلغ پیشنهادی ،از قیمت پایه مزایده کمتر باشد ،سپرده شرکت در مزایده متقاضیان به
ایشان مسترد و مزایده تجدید میگردد.
 -21پس از تصویب موضوع فروش اموال در کمیسیون معامالت اداره امور (تا سقف اختیارات تفویضی) یا
کمیسیون عالی قبول معامالت و با توجه به مفاد مندرج در این دستورالعمل ،حسب مورد نسبت به انعقاد
مبایعه نامه و قرارداد اجاره به شرط تملیک و پس از وصول تمامی مبالغ نسبت به اعطای وکالتنامه فروش
یا انتقال قطعی ملک اقدام و مدارک مربوطه را جهت مختومه کردن پرونده در سامانه اموال تملیکی (سات)
بارگذاری نمایند.
 -22با توجه به الزام به برگزاری مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) مراحل فوق بصورت
الکترونیکی و در بستر آن سامانه انجام خواهد پذیرفت.
 -23پس از گشایش پاکتهای قیمت ،چنانچه بانک خریداری را که باالترین قیمت را پیشنهاد نموده است به
عنوان برنده مزایده تشخیص دهد و در چارچوب ضوابط و تشریفات الزم پیشنهاد ()ایجاب () او را ((قبول((
نماید  ،مراتب را کتباً ) حداکثر  35روز پس از گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت ( ازطریق پست سفارشی
)پیشتاز دو قبضه ( به برنده مزایده به نشانی وی به شرح مندرج در ذیل برگ تعهد نامه شرکت در مزایده
ابالغ خواهدنمود .اقدام بانک در ارائه نامه حاوی قبول پیشنهاد به برنده در حکم اعالم)) قبول (( و روز
تحویل نامه به اداره پست  ،مبدأ و مبنای این اقدام محاسبه میگردد.
 -24بانک تا قبل از ارسال و ابالغ نامه (( قبول )) برنده مزایده مطابق شرح بند  23در رد یا قبول پیشنهاد
خرید ،همچنین تجدید جلسه یا انصراف از مزایده و فروش بدون ذکر دلیل مختار است ،درصورت رد
پیشنهاد خرید از سوی بانک یا انصراف بانک از مزایده و فروش ملک خود ،سپرده شرکت در مزایده به
متقاضی خرید مسترد می گردد و درصورت تجدید جلسه چنانچه متقاضی خرید مایل باشد می تواند
سپرده پرداختی را از بانک مسترد نکرده و در جلسه مزایده بعدی شرکت کند  .به همین ترتیب درصورتی
که جلسه مزایده بازهم تجدید شود ،اگر متقاضی خرید که پس از تجدید جلسه مزایده ازطرف بانک سپرده
شرکت در مزایده را تا تاریخ تشکیل جلسه یا جلسات بعدی مزایده از بانک مسترد ننموده باشد و با شرکت
در جلسات مزایده برنده اعالم ،ولی در ظرف مهلت مقرر نسبت به امضای سند انتقال در دفترخانه اقدام
ننماید سپرده وی نیز به نفع بانک ضبط خواهد شد.
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هـ) فرآیند عملیات مالی برگزاری مزایده:
قبل از برگزاری مزایده براساس بند 1ماده  1آییننامه اموال دولتی 1شرکت کنندگان در مزایده (اشخاص حقیقی
یا حقوقی) باید در موعد مقرر میزان سپرده شرکت در مزایده را به طور مقطوع و بصورت نقد به حساب بانک
ملی ایران (در استانها) و یا به حساب شماره  4112122282443اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی مازاد
واریز و رسید آن را به ضمیمه پیشنهاد تسلیم نمایند  .بعد از مشخص شدن نفرات اول و دوم که باالترین
پیشنهاد را ارائه نموده اند ،ودیعههای نفرات سوم به بعد استرداد و ودیعه نفر دوم پس از تسویه کامل برنده اول
یا انعقاد قرارداد ،مبایعهنامه و اخذ تضمین حسب مورد استرداد میگردد .علی ایحال قبل از مشخص شدن نفرات
اول و دوم مزایده ،پرداخت سپرده الباقی متقاضیان میسر نیست.
تبصره  :در صورتی که اختالف مبلغ پیشنهادی نفر اول نسبت به نفرات بعد  ،بیش از مبلغ سپرده شرکت
در مزایده باشد  ،مبلغ سپرده نفرات بعدی قابل استرداد می باشد .
نکته مهم :سپرده برنده مزایده در موارد ذیل به نفع بانک ضبط خواهد شد:
 -1انصراف خریدار از انجام معامله حسب مورد قبل از واریز کل ثمن معامله ،انعقاد مبایعه نامه و قرارداد اجاره به
شرط تملیک
 -2عدم واریز الباقی ثمن معامله پس از مهلت تعیین شده
و) تجدید و لغو مزایده :موارد حائز اهمیت درخصوص تجدید و لغو مزایده به شرح ذیل میباشد:

 -1عدم وجود شرکت کننده در مزایده  :فروش و واگذاری اموال تملیکی و مازاد ،تنها به یک شرکت کننده نیز
امکانپذیر است لذا مزایده در صورتی تجدید میگردد که هیچ شرکت کنندهای وجود نداشته باشد .
 -2امتناع برندگان اول و دوم مزایده از واریز وجه پیشنهادی :در چنین حالتی سپرده شرکت در مزایده نفرات اول و
دوم مزایده ضبط و به حساب سایر درآمدها واریز و مزایده تجدید می گردد.
 -2پایان مدت واریز وجه پیشنهادی :تاریخ واریز وجه پیشنهادی بایستی در برگه شرایط شرکت در مزایده قید گردد
لذا چنانچه برنده مزایده در تاریخ مقرر ( ظرف مدت  14روز از تاریخ ابالغ کتبی به وی ) اقدام به واریز وجه ننماید
سپرده او ضبط و از نفر دوم جهت انعقاد قرارداد و واریز ثمن معامله دعوت به عمل می آید .درصورت امتناع نفر دوم
سپرده وی نیز ضبط و مزایده تجدید می گردد .
 -4پیشامدهای غیرمتعارف نظیر زلزله ،سیل ،جنگ و مانند آنها و همچنین احراز اشتباه در قیمت گذاری و یا شرایط
اعالمی در مزایده و همچنین تبانی بین مزایدهگران بنا به تشخیص کمیسیون معامالت موجبات لغو مزایده خواهد شد.
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بخش چهارم – فروش اموال از طریق مذاکره
به منظور فروش اموال از طریق مذاکره ،براساس تبصره  4ماده  4آئین نامه نحوه واگذاری دارائی های غیرضرور و
اماکن رفاهی بانک ها مصوب مورخ  81/14/24هیأت محترم وزیران ،درصورتیکه پس از برگزاری سه مرحله مزایده
مطابق شرایط آئین نامه ،اموال تملیکی و مازاد فاقد متقاضی باشد فروش از طریق مذاکره ،به نحوی که فروش آن کمتر
از هفتاد درصد قیمت پایه کارشناسی نباشد و با رعایت شرایط ذیل امکانپذیر خواهد بود .بدین ترتیب درصورت وجود
متقاضی ،کمیسیون قبول معامالت ادارات امور شعب استانها میتوانند با رعایت صرفه و صالح بانک و در چارچوب
اختیارات تفویضی نسبت به بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد واگذاری اموال تملیکی و مازاد اقدام و در خصوص موارد
باالتر از اختیارات تفویضی ،ضمن طرح موضوع در کمیسیون مذکور و اظهار نظر صریح و پس از تایید مدیر امور مربوطه،
مراتب را به اداره کل اعالم تا نسبت به طرح در ارکان و اتخاذ تصمیم اقدام گردد.
 -1در صورت پایان اعتبار کارشناسی ،فروش از طریق مذاکره بدون تکرار مراحل سه گانه مزایده صرفاً
با ارزیابی جدید میسر میباشد.
 -2در صورت واگذاری بصورت نقد و اقساط ،فروش به قیمت پایینتر از مبلغ کارشناسی ممنوع میباشد.
 -2شرایط عمومی واگذاری اموال در مذاکره ،همانند شرایط فروش در مزایده میباشد.
بخش پنجم– انعقاد مبایعه نامه
پس از برگزاری مزایده و صدور و ابالغ مجوز فروش اموال تملیکی و مازاد به صورت نقدی از سوی اداره کل
و یا کمیسیون قبول معامالت اداره امور (در حدود اختیارات تفویضی)  ،واحدها به شرح زیر اقدام نمایند:
 -1ابالغ"قبول"به برنده مزایده از طریق پست پیشتاز (دوقبضه) صورت میپذیرد .در نامه تأکید خواهند نمود
که متقاضی ظرف ده روز از تاریخ ابالغ (مبنای تاریخ ابالغ ،تاریخ ارائه نامه به دفتر پست منطقه میباشد) جهت
امضاء مبایعهنامه مراجعه نماید.
 -2قرارداد فروش (مبایعه نامه) با توجه به موارد زیرتحت نظر کارشناس حقوقی اداره امور/شعبه مستقل و عنداللزوم
اداره کل حقوقی و دعاوی منعقدگردد:
 )2-1هنگام امضاء مبایعهنامه با در نظر گرفتن سپرده شرکت در مزایده که در زمان تحویل پاکت دریافت شده،
در مجموع  34درصد ثمن معامله دریافت شود.
 )2-2چنانچه مورد مزایده تخلیه و آماده تحویل باشد ،واحدها مجاز میباشند پس از دریافت مبلغ مندرج در بند
 2-1و اخذ یک برگ چک معادل دو برابر الباقی ثمن معامله  ،مورد مزایده را به خریدار تحویل نمایند.
 )2-2چنانچه مورد مزایده تخلیه بوده لیکن در زمان امضــاء مبایعه نامه ،آماده تحویل نباشد ،تاریخـی را (حداکثر
دو ماه بعد) مشخص و در مبایعه نامه درج نمایید تا خریدار مراجعه و ضمن ارائه یک برگ چک به مقدار دو برابر
مبلغ باقیمانده فروش مورد مزایده را تحویل بگیرد .در این مرحله موضوع تحویل اموال مورد مزایده را در حاشیه
هر دو نسخه مبایعه نامه درج و طرفین معامله آن را امضاء نمایند .لیکن به منظور جلوگیری از تبعات ناشی از
عدم تحویل و انتقال به موقع مورد مزایده و تحمیل هزینههای مترتبه به بانک  ،ضرورت دارد تا ضمن رفع موانع
واگذاری قبل از شروع فرآیند تعیین تکلیف  ،کلیه مفاصا حسابهای مربوطه اخذ شده باشد.
24

 )2-4چون زمان تهیه مدارک و حضور در دفترخانه برای انتقال قطعی مشخص نیست ،لذا عبارت زیر را به عنوان
یک ماده در مبایعه نامه درج نمایند " :پس از فراهم نمودن مدارک الزم ،تاریخ حضور در دفترخانه (شماره
دفترخانه درج شود) کتباً به خریدار اعالم خواهد شد .خریدار با امضاء زیر این قرارداد متعهد می شود در تاریخی
که از سوی بانک اعالم خواهد شد با در دست داشتن مدارک الزم و مابقی ثمن معامله در دفترخانه حضور یابـد
و اسناد انتقال را امضاء کند .در صورت عدم حضـور خریدار ،بانک حق فسخ معامله و فروش مورد مزایده را به
مشتری دیگر خواهد داشت و کلیه هزینه های تهیه مفاصاحسابها و خسارات وارده به بانک از مبالغ دریافتی
برداشت میشود و خریدار حق هیچ ادعا و اعتراضی را نخواهد داشت" .
 )2-2در مبایعه نامه قید شود که ملک در زمان تنظیم سند انتقال قطعی در دفترخانه اسناد رسمی به قیمت
منطقه بندی ثبت میشود (بجز امالک تجاری).
 )2-1در صورت اقتضای واگذاری اموال به صورت متصرفدار ،هنگام تنظیم مبایعه نامه %144 ،ثمن معامله با
احتساب پنج درصد سپرده تودیعی از خریدار اخذ و نسبت به تنظیم مبایعهنامه و اعطای وکالت به خریدار اقدام
نمایند.
 -3درخصوص امالک تملیکی خارج از استان شعبه تملیک کننده ،انعقاد مبایعهنامه یا قرارداد اجاره به شرط تملیک
(بر اساس پیش نویس ارسالی واحد تملیک کننده) و انتقال ملک در دفترخانه اسناد رسمی از وظایف اداره امور شعب
محل استقرار ملک می باشد.
-4درخصوص امالک تملیکی واحدهای خارج از کشور  ،شعبه مرکزی محل وقوع ملک هر استان موظف به تنظیم مبایعه
نامه  ،انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک و انتقال ملک در دفترخانه اسناد رسمی می باشد.
 -0ملک را طی صورتجلسهای که در دو نسخه تهیه و در آن به امکانات و تأسیسات ملک اشاره میشود به خریدار
تحویل دهند( .مطابق نمونه ضمیمه دستورالعمل)
-6برنده مزایده نمی تواند در زمان انعقاد مبایعه نامه یا انتقال قطعی تقاضا کند که ملک به نام دیگری و یا به نام خودش
و چند نفر دیگر منتقل گردد .فقط انتقال قطعی به نام شخص یا اشخاصی که برگه تقاضای شرکت در مزایده را تکمیل
و امضاء کردهاند میسر است.
بخش ششم – انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک
واحدها موظفند درصورت صدور مجوز فروش اموال تملیکی و مازاد به صورت اقساطی و با روش عقد اجاره به شرط
تملیک به شرح زیر اقدام نمایند:
 -1ابالغ "قبول" به برنده مزایده از طریق پست پیشتاز دو قبضه صورت میپذیرد و در نامه تأکید خواهند نمود
که ظرف مدت ده روز و در تاریخ مشخصی جهت امضاء قرارداد مراجعه نماید.
 -2قرارداد اجاره به شرط تملیک با رعایت نکات ذیل توسط شعبه مربوطه (عنداللزوم با هماهنگی کارشناس حقوقی
اداره امور) منعقد گردد:
21

 )1-2هنگام امضاء قرارداد ،با درنظر گرفتن سپرده شرکت در مزایده که در زمان تحویل پاکت دریافت شده ،بخش
نقدی ثمن معامله مطابق با برگه شرایط شرکت در مزایده دریافت و پس از امضاء طرفین ،ملک طی صورتجلسهای به
خریدار تحویل گردد.
 )2-2درخصوص دریافت قسمت نقدی معامله و وصول باقیمانده ثمن به صورت اقساط طبق دستورالعمل های موجود
و بخشنامه های صادره از اداره کل حسابداری و بودجه اقدام نمایند.
 -3بعد از انعقاد قرارداد به روش عقد اجاره به شرط تملیک (بدون نیاز به اعتبارسنجی خاص اعطای تسهیالت) با
رعایت ضوابط ومقررات و همزمان با تحویل ملک به خریدار معادل کل ثمن معامله (وجوه دریافتی از خریدار به اضافه اصل
مال االجاره) را طی سندی به بستانکار حساب اداره کل حسابداری و بودجه منظور و تصویر سند را به اداره کل ارسال
نمایند.
 -4نسبت به اخذکلیه مفاصاحسابهای مورد لزوم ملک (مفاصا حساب های نوسازی و پسماند و تأمین اجتماعی و
عنداللزوم مفاصا حساب مالیات نقل وانتقال) تا تاریخ انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک اقدام وبه همراه نسخه ای از
قرارداد ،با اخذ رسید تحویل خریدار گردد.
 -5پس از وصول کلیه اقساط و تسویه حساب کامل با خریدار ملک ،درخصوص انتقال قطعی ملک ،طبق بخش هفتم
همین فصل اقدام خواهند نمود.
 -6اخذ وثایق و تضمینات مورد قبول واحدها هنگام واگذاری اموال منقول الزامی است.
 -7میزان وجهالتزام قابل درج در قراردادهای اجاره به شرط تملیک  ،دو برابر حداکثر نرخ عقود مبادلهای میباشد.
 -8درخصوص فروش اموال تملیکی خارج از حوزه جغرافیایی  :شعبه تملیک کننده موظف است نسبت به تنظیم پیش
نویس قرارداد اجاره به شرط تملیک و ارسال آن به اداره امور شعب محل استقرار ملک تملیکی اقدام و پس از تکمیل آن
از سوی خریدار قرارداد مزبور را از طریق شعبه  /اداره امور مربوطه دریافت نماید و همچنین پیگیری وصول اقساط و در
نهایت انتقال ملک پس از دریافت کل ثمن معامله در تاریخ مقرر از وظایف شعبه تملیک کننده می باشد .
 -9پس از انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک و در صورت تقاضای خریدار مبنی بر تسویه نقد و یکجای بدهی،
بخشودگی سود موضوعیت ندارد.
بخش هفتم ـ انتقال قطعی سند مالکیت به نام خریدار
الف )فروش نقدی :
 -1موضوع انجام معامله را طی نامهای به دفترخانه تعیین شده اعالم و درخواست نمایند برگههای استعالم از
سازمانهای مربوط را صادر کند و به نماینده بانک تحویل دهد.
 -2در اسرع وقت مدارک الزم برای انتقال قطعی ملک فراهم گردد.
 -3پس از فراهم شدن مدارک الزم ،نامه ای به خریدار ارسال و  12روز فرصت تعیین ،تا خریدار مابقی ثمن معامله
را فراهم و در تاریخی که در همین نامه تعیین نموده اید به دفترخانه مراجعه کند.
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-4رونوشت نامه مذکور را به همراه مدارک تهیــه شده به دفترخانـه مربوطه تحویل و رسیـد دریافت و در نامه
تاکید گردد که در تاریخ مورد نظر (زمانی که در صدر نامه به خریدار اعالم شده) خریدار و فروشنده (نماینده
بانک) جهت انتقال قطعی و امضاء اسناد به دفترخانه مراجعه خواهند کرد .ضمناً طی این نامه نماینده بانک را هم
برای امضاء اسناد به دفترخانه معرفی نمایند.
 -0در زمان تعیین شده ،نمایندگان واحدها با مـدارک الزم به دفترخانه مراجعــه و پس از دریافت مابقی ثمن
معامله و اطمینان از صحت مندرجات اسناد تنظیم شده توسط دفترخانه ،اسناد انتقال را امضاء و ملک را منتقل
نمایند.
 -6هرگاه خریــدار در زمان تعیین شده به دفترخانه مراجعه نکند ،گواهی عدم حضـور وی را از دفترخانه اخذ و در
سوابق نگهداری تا چنانچه عدم انجام معامله ،موجب ابطال مدارک و مفاصا حسابهای تهیه شده توسط بانک گردد،
به استناد آن ،خسارات وارده از خریدار ،قابل وصول باشد.
 -1اخذ کلیه مفاصا حساب های الزم و هزینه های آن جهت تنظیم سند انتقال به عهده بانک و کلیه هزینه های
دفترخانه اعم از حق الثبت و حق التحریر به عهده خریدار است.
 -3بر اساس ماده  1آئین نامه واگذاری اموال غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها و تبصره یک ماده  11قانون رفع موانع
تولید رقابت پذیر پس از انتقال قطعی ،حساب اموال تملیکی را تسویه و مازاد آن را به حساب اداره کل حسابداری
و بودجه واریز نمایند.
 -9در فروش امالک به شیوه نقد از طریق مزایده یا مذاکره  ،چنانچه متقاضی خرید درخواست انتقال مالکیت به نام
شخص ثالث را داشته باشد  ،اجابت درخواست نامبرده امکان پذیر نمی باشد.
 -15تصویر اسناد انتقال و واریز وجه به حساب مرکز ،جهت راکد نمودن پرونده به اداره کل مدیریت و فروش اموال
تملیکی و مازاد ارسال گردد.
نکته  :انتقال مالکیت اموال منقول با شرایط فوق الذکر صرفا درخصوص واگذاری وسائط نقلیه صادق می باشد که
پس از دریافت کل وجه تحویل و انتقال مالکیت صورت می پذیرد.
ب) فروش به صورت اقساطی :
بعد از وصول کلیه اقساط و تسویه کامل بدهی خریدار به بانک ،نسبت به فراهم آوردن مقدمات انتقال رسمی
ملک به نام خریدار به شرح زیر اقدام گردد :
 -1موضوع انجام معامله را طی نامهای به دفترخانه تعیین شده اعالم و نسبت به معرفی خریدار جهت دریافت
استعالمهای مورد نیاز اقدام گردد.
 -2خریدار موظف میباشد رأساً نسبت به اخذ مفاصاحسابهای الزم به هزینه خود اقدام و به دفترخانه ارائه نماید.
تبصره  :هزینههای ملک شامل مفاصاحسابهای شهرداری و تأمین اجتماعی تا تاریخ انعقاد قرارداد اجاره به شرط
تملیک برعهده بانک و از تاریخ مزبور به بعد برعهده خریدار خواهد بود .همچنین باتوجه به اینکه مالیات نقل و
انتقال در زمان انتقال رسمی ملک محاسبه و اخذ میگردد هزینه آن برعهده خریدار خواهد بود.
22

 -2پس از اعالم خریدار مبنی بر تحویل مفاصاحسابهای الزم به دفترخانه و اعالم آمادگی نامبرده جهت تنظیم
سند ،نسبت به معرفی نمایندگان بانک جهت امضاء اسناد و اوراق اقدام گردد.
 -4پس از انتقال قطعی ملک به خریدار ،تصویر اسناد انتقال را در پرونده نگهداری و نسخهای از آن را به همراه مفاصا
حساب های مالیاتی به خصوص نقل و انتقال (ماده  131قانون مالیاتهای مستقیم) ،جهت مختومه نمودن
پرونده به ادارات کل حسابداری و بودجه و مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد ارسال فرمایند.
 -2در صورت وصول تمامی اقساط و بنا به درخواست خریدار ،انتقال ملک به نام شخص ثالث امکان پذیر میباشد.
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فصل چهارم  :اقاله امالك تملیکی
بخش اول -شرایط اقاله:
الف -اقاله تکلیفی:
به موجب مفاد بند  2صورتجلسه مورخ  1212/41/42مجمع عمومی بانکها ،تحقق شرایط ذیل در انجام اقاله
الزامی میباشد و درصورت تقاضای مالک یا قائم مقام قانونی وی ،مطالبات بانک با رعایت موارد ذیل و دریافت وجه
بصورت نقدی و دفعتاً واحده اقاله امالک تملیکی امکان پذیر میباشد ،لذا واحدها می بایست با رعایت مفاد این
دستورالعمل ،نسبت به اقاله این گونه امالک اقدام نمایند:
 -1اقاله صرفاً به نام مالک قبلی صورت می پذیرد.
 -2در زمان اقاله عین ملک در مالکیت بانک باشد.
 -3کاربری ملک مسکونی بوده و تنها مایملک و در تصرف متقاضی باشد.
-4در صورت موافقت با اقاله ،واحدها مجاز به بخشودگی جرائم تاخیر مازاد بر نرخ معامله نمیباشند.
 -0کلیه هزینههای مترتب بر اقاله بر عهده متقاضی میباشد.
 -6کلیه مطالبات و متفرعات متعلقه تا زمان اقاله وصول شده باشد.
 -1پس از انجام اقاله و تنظیم سند اقاله در دفتر اسنادرسمی تصویر اسناد مربوطه و میزان مبالغ دریافتی به اداره
کل منعکس خواهد شد.
 -3در زمان اقاله ،چنانچه مالک وثیقه تملیکی دارای تعهدات مستقیم یا غیرمستقیم نزد بانک باشد ،مطالبات مزبور
نیز از ایشان دریافت گردد.
 -9نرخ مورد احتساب برای دریافت مطالبات مرتبط به اموال تملیکی ،از تاریخ مزایده ثبت تا روز تسویه  %18 ،خواهد
بود.
 -15امالک تهاتر شده  ،مشمول اقاله تکلیفی نمی باشد.
 -11مبلغ قابل دریافت از مالک بابت اقاله عبارت است از مجموع:
 -1حقوق اجرائی
 -2مابه التفاوت واریزی به صندوق ثبت
 -2هزینه های قانونی تملیک
 -4هزینه های پس از تملیک
 -2عواید مورد انتظار بابت حقوق اجرائی
 -1عواید مورد انتظار بابت مابه التفاوت واریزی به صندوق ثبت
 -1عواید مورد انتظار بابت هزینه های قانونی پرداخت شده
 -8عواید مورد انتظار بابت هزینه های پس از تملیک
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مدت روزشمار از تاریخ مزایده ثبت تا زمان اقاله ×  × %18حقوق اجرایی تا تاریخ مزایده ثبت

عواید مورد انتظار بابت حقوق اجرایی = _____________________________________________________________________
21،244

مدت روزشمار از تاریخ مزایده ثبت تا زمان اقاله ×  × %18مبلغ مابه التفاوت واریزی به صندوق ثبت

عوایدمورد انتظار بابت مبلغ مابه التفاوت واریزی به صندوق ثبت = ___________________________________________________
36055

مدت روزشمار از تاریخ پرداخت تا زمان اقاله ×  × %18مبلغ هزینه های قانونی پرداخت شده

عواید مورد انتظار بابت هزینه های قانونی پرداخت شده= ___________________________________________________________
21،244

مدت روزشمار از تاریخ پرداخت تا زمان اقاله ×  × %18هزینه های پس از تملیک

عواید مورد انتظار بابت هزینه های پس از تملیک= _____________________________________________________________
21،244

ب :اقاله غیر تکلیفی
 -1انجام اقاله در سایر موارد مستنداً به بند  24اساسنامه بانک ملی ایران و بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی
ج.ا.ا از جمله اختیارات مدیریت عامل بانک بوده و در صورتی که حداقل یک دوره مزایده برای امالک مورد
نظر برگزار شده باشد در چهارچوب اختیارات تفویضی و ضوابط و مقررات مربوطه امکان پذیر می باشد.
 -2رعایت بند های  1الی  3قسمت الف ( اقاله تکلیفی به استثناء بند  ) 2در اقاله غیرتکلیفی نیز الزامی است.
 -3درخصوص اقاله امالک با کاربری های دیگر (به غیر از مسکونی) ،از آنجائیکه مالک قبلی اینگونه امالک غالباً شرکت
بوده و شخصیت حقوقی مدیران شرکت جدا و مستقل از شرکت می باشد ،لذا درخواست مدیران و یا سهامداران
شرکت (به عنوان شخص حقیقی) جهت انجام اقاله وجاهت قانونی نداشته و تقاضای اقاله می بایست از جانب
شرکت به عمل آید.
 -4درخصوص اقاله امالک مشاعی ،اموال صنعتی و کشاورزی پس از انجام محاسبات ،مبلغ قابل دریافت از متقاضی
می بایست از  15درصد سهم ارزش کارشناسی معتبر ملک کمتر نباشد ( .به شرح بند  11قسمت الف بخش
اول همین فصل)
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 -0درخصوص اقاله امالک ششدانگ شهری (مسکونی ،تجاری ،اداری و خدماتی) پس از انجام محاسبات ،مبلغ قابل
دریافت از متقاضی می بایست از  95درصد ارزش کارشناسی معتبر ملک کمتر نباشد (.به شرح بند 11
قسمت الف بخش اول همین فصل)
بخش دوم  -اجرای اقاله
-1
-2
-2
-4

-2

هرگاه مالک قبلی تمایل داشته باشد تمامی طلب بانک را پرداخت کند تا ملک به وی اقاله شود ،تقاضای خود
را بطور مشروح به شعبه مربوط یا اداره امور ارائه نماید.
در تقاضای خود صراحتاً قید کند که این ملک تنها ملک مسکونی وی است و ملک مسکونی دیگری ندارد.
در صورتی که مالک قبلی به منظور انجام امور اداری امر اقاله نسبت به تفویض وکالت به اشخاص حقیقی یا
حقوقی اقدام نماید می بایستی در وکالتنامه تنظیمی حتماً عبارت « اقاله » در آن تصریح گردیده باشد.
الزم به ذکر است طبق ضوابط و مقررات جاری اقاله ملک تنها به مالک قبلی امکانپذیر است و در صورت ارائه
وکالتنامه رسمی از سوی وکیل ،نامبرده تنها مجاز به امضای سند اقاله خواهد بود ،لیکن در هر صورت ملک به
نام مالک قبلی اقاله می گردد.
چنانچه متقاضی ،مبلغ محاسبه و اعالم شده را نقداً واریز نمود و مبلغ آن در محدوده اختیارات تفویضــی
واحدها باشد ،با رعایت سایــر ضوابط نامه ای به دفترخانه صادر کننده سنــد انتقال اجرایی ارسال و اعالم گردد
که نسبت به اقاله پالک ثبتی مورد نظر اقدام نمایند.

تبصره  :کلیه هزینه های مرتبط با اقاله اعم از مالیات ،جرائم شهرداری ،حق الثبت و حق التحریر و غیره به عهده
متقاضی اقاله است.
 -1در صورتی که مبلغ تملیک ملک بیشتر از اختیارات تفویضی واحدها باشد ،واحدها مکلفند تقاضای اقاله و مبلغ
طلب بانک را به تفکیک اصل و متفرعات محاسبه و همراه با صورتجلسه کمیته معامالت و اظهار نظر صریح به
اداره کل ارسال نمایند تا جهت اتخاذ تصمیم در هیأت مدیره محترم بانک مطرح گردد.
 -1بعد از صدور سند اقاله ،تصویر آن را به همراه مبالغ وصولی به اداره کل ارسال نمایند.
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بخش سوم  -موارد اقاله
الف  -راهن شخص ثالث (غیر ازمدیون اصلی) باشد:
 -1چنانچه کل یا قسمتی از تسهیالت در قبال ترهین ملک شخص ثالث اعطاء شده باشد و در نتیجه عدم وصول
مطالبات ،ملک شخص ثالث به تملیک بانک درآمده باشد و راهن متقاضی اقاله باشد مشروط بر اینکه راهن
مستندات و اسناد تعهدآور دیگری را امضاء ننموده باشد اجابت درخواست وی با رعایت سایر شرایط مندرج در
بند الف و ب بخش اول (اقاله تکلیفی و غیر تکلیفی) و سایر ضوابط امکان پذیر است و درصورت امضا سایر
مستندات طلب و اسناد تعهد آور از جمله قراردادهای داخلی ،تعهدنامه  842و ...توسط متقاضی ،چنانچه ارزش
ملک تملیکی بیش از محاسبات مبلغ اقاله باشد واحدها مکلفند قبل از اقاله امالک تملیکی نسبت به وصول
مطالبات ناشی از مستندات مذکور که الوصول مانده است اقدام و پس از اخذ مطالبات مزبور انجام اقاله امکان
پذیر می باشد.
 -2چنانچه کلیه تسهیالت یا قسمتی از آن در قبال ترهین چندین ملک متعلق به اشخاص ثالث پرداخت شده
باشد در صورت تقاضای هر یک از مالکین قبلی ملک ،پس از دریافت قدرالسهم هر ملک از حقوق اجرایی ،انجام
اقاله با رعایت سایر شرایط مندرج در بند الف و ب بخش اول همین فصل (اقاله تکلیفی و غیر تکلیفی) میسر
است.
ب -راهن و تسهیالت گیرنده ،واحد باشد.
 -1در صورتی که ارزش ملک  /امالک تملیکی بیش از مطالبات سند  /اسناد رهنی باشد ،مبلغ اقاله شامل کلیه
مطالبات بانک اعم از تعهدات مستقیم و غیر مستقیم (نه فقط سند رهنی) تا میزان ارزش ملک  /امالک خواهد
بود.
 -2در صورتی که ارزش ملک  /امالک تملیکی برابر میزان مطالبات سند  /اسناد رهنی باشد ،مبلغ اقاله برابر است
با میزان مطالبات سند رهنی محاسبه میگردد.
 -3در صورتی که ارزش ملک  /امالک تملیکی کمتر از مطالبات سند  /اسناد رهنی باشد ،مبلغ اقاله به میزان
ارزیابی ملک از متقاضی اخذ میگردد.
نکات مهم که در اقاله بایستی مد نظر قرار گیرد:
 -1واحدها توجه داشته باشند که سند اقاله باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد.
 -2قبل از اخذ مجوز انجام اقاله (خارج از حدود اختیارات تفویضی) از دریافت هرگونه وجه از متقاضی خودداری
گردد.
 -3در خصوص اموالی که از طریق مزایده در معرض فروش قرار گرفته است  ،مقتضی است واحدها قبل از دریافت
وجه و ایجاد تعهد برای انجام اقاله ،با واحد برگزار کننده مزایده هماهنگی الزم را معمول نمایند.
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 -4امر اقاله همواره با وصول طلب بانک به صورت نقد و یکجا انجام می شود و بطور اقساط میسر نیست ،لذا از
ارجاع درخواست اقاله به صورت اقساط به اداره کل خودداری گردد.
 -0در مواقعی که تسهیالت اعطایی در قبال ترهین چند ملک اعطا گردیده و امالک مزبور به تملیک بانک در آمده
باشد ،چنانچه مالک یا مالکان قبلی هر کدام از امالک تملیکی آمادگی خود را به منظور پرداخت قدرالسهم
مطالبات بانک اعالم نمایند ،بعد از حصول اطمینان از پرداخت مطالبات بانک توسط مالک یا مالکین قبلی ،بدواً
می بایست پالکهای تملیک شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد وثوق ارزیابی و سپس بر اساس روش
زیر قدرالسهم تعیین و در صورتی که مبلغ اقاله بیش از حدود اختیارات تفویضی باشد مراتب را پس از طرح
در کمیته معامالت اداره امور به همراه آخرین مانده طلب بانک به اداره کل ارسال تا موضوع در هیات مدیره
محترم بانک مطرح گردد.
ارزیابی ملک مورد اقاله × کل بدهی امالک مذکور اعم ازاصل و متفرعات از هر جهت و بابت

بدهی ملک مورد اقاله به نسبت کل بدهی= -------------------------------------------------------------
کل ارزیابی امالک مورد تملیک

 -6به هنگام اقاله امالک و ارسال نامه به دفاتر اسناد رسمی تأکید گردد که سند تحت عنوان «سند اقاله» تنظیم
شود و نماینده بانک (شعبه تملیک کننده) در زمان امضاء سند دقت نماید که حتماً در این خصوص سند
اقاله تنظیم شده باشد.
 -1در مواردی که بانک قصد اقاله ملک تملیکی به مالک قبلی را داشته باشد دریافت اجور معوق (اجرت المثل
ایام تصرف) به دلیل اخذ کلیه طلب از مالک قبلی تا روز اقاله موضوعاً منتفی می باشد.
 -3با عنایت به اینکه پس از صدور مجوز اقاله توسط هیأت مدیره محترم و واریز کلیه مطالبات بانک در حساب
واسطه ،بعضاً مالکین قبلی از امضای سند اقاله امتناع میورزند لذا به واحدهای تابعه ابالغ نمایند به منظور
وحدت رویه و عدم اختالف در ارائه آمارهای مورد نیاز سازمانهای نظارتی ،پس از صدور مجوز اقاله و دریافت
کلیه مطالبات بانک از هر جهت ،نسبت به تسویه حساب وثایق تملیکی و مختومه نمودن سوابق ملک تملیکی
اقدام و موضوع تنظیم سند اقاله و انتقال ملک به نام مالک قبلی را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.
 -9طبق ردیف  64از بخشنامههای ثبتی چنانچه اقاله در دفترخانه تنظیم کننده سند معامله (انتقال اجرایی)
صورت پذیرد مراتب اقاله در مالحظات ثبت مربوطه و در حاشیه سند قید و اطالع نامه فسخ به ثبت محل اعالم
می گردد چنانچه اقاله در دفترخانه دیگری صورت پذیرد .دفترخانه پس از تنظیم سند اقاله موضوع را به
دفترخانه تنظیم کننده سند (انتقال اجرایی) و ثبت مربوطه اعالم میدارد.
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فصل پنجم  :دستورالعمل ها و بخشنامه ها و نامه های مرتبط و نمونه فرم ها

ضمائم و دستورالعمل ها

ردیف
1
2
2
4
2
1
1
8
3

صفحه

موضوع نمونه ها و آئین نامه ها
برگه نمونه آگهی مزایده
برگه مشخصات اماکن مسکونی بانک
برگه مشخصات واحدهای ملکی
برگه مشخصات امالک تملیکی
آیین نامه نحوه واگذاری دارائیهای غیر ضروری و اماکن رفاهی بانکها
نمونه فرم قرارداد اجاره به شرط تملیک متصرفدار به همراه وکالتنامه
نمونه فرم درخواست ارزیابی اموال غیرمنقول با کاربریهای مختلف و ماشین آالت
نمونه فرم صورتجلسه تحویل امالک
برگههای پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده

24

21
22
24
22
21
42
41
24
21

نمونه آگهی مزایده
مزایده امالک
بانک ملی ایران در نظر دارد امالک مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی و به صورت نقدی و نقد اقساط واگذار نماید.
متقاضیان محترم می توانند از تاریخ .........................تا پایان وقت اداری روز ..............................همه روزه از ساعت............
تا ...............به استثنای ایام تعطیل برای اخذ اطالعات ،بازدید ملک ،دریافت اوراق شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات خود
به نشانی ..............................................................................................................مراجعه یا با تلفن .........................تماس حاصل نمایند.
توضیحات:

بانک ملی ایران در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
-1
پیشنهادهای فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر ،مخدوش ،مبهم و مشروط ،مردود است.
-2
رعایت کلیه موارد مندرج در برگه های مزایده الزامی است.
-2
سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل  %2قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید به حساب بانک ملی ایران
-4
(در استانها) یا به حساب شماره  4112122282443اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی مازاد بانک ملی ایران واریز و
رسید ان را تحویل دهند.
کلیه پاکات حاوی پیشنهادهای متقاضیان خرید امالک در ساعت ،تاریخ و آدرس که از قبل معین گردیده ،بازگشایی
-2
خواهد شد ،لذا متقاضیان میتوانند در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایی در جلسه مذکور شرکت نمایند.
امالک دارای متصرف به صورت وکالت بالعزل و تقبل کلیه هزینههای مربوط به اخذ استعالمات مأخوذه در ارتباط
-1
با نقل و انتقال و سایر موارد بر عهده خریدار واگذار میگردد (هزینه تنظیم وکالتنامه بالمناصفه خواهدبود)
برای کلیه امالک ،بازدید الزامی است و در وضعیت موجود واگذار میگردد و برای امالک متصرفدار ،وفق شرایط
-1
مندرج در برگ مزایده ،تخلیه ملک بر عهده خریدار است.
در امالک سرقفلی (ردیف الف) هزینه جلب رضایت مالک جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربری بر عهده
-8
خریدار است.
امالکی که به صورت نقد و اقساط واگذار می شود قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک در امالک ملکی
-3
(ردیف م) و تملیکی (ردیف ت) می باشد و برای ردیف های الف (سرقفلی و حق کسب و پیشه) در صورت خرید اقساطی
حسب درخواست متقاضی به یکی از طرق ذیل صورت می پذیرد -1 :انعقاد قرارداد عادی صلح حقوق اقساطی (بدون نیاز به
ارائه وثیقه) مطابق نمونه قرارداد بانک -2 .عقد صلح اقساطی به صورت رسمی با اخذ وثیقه مورد پذیرش بانک به میزان
مانده بخش اقساطی ثمن معامله و سود متعلقه آن.
 -14هزینه آگهی و کارشناسی برعهده خریدار است و مشارالیه می بایست این هزینه را براساس اعالم نظر بانک قبل از
انعقاد قرارداد نقداً در وجه بانک واریز نماید.
 -11متقاضیان خرید می بایست هزینه فروش اسناد مزایده را مطابق مبلغی که در هر دوره اعالم میگردد را به حساب
اعالم شده توسط بانک (قابل واریز در کلیه شعب) واریز و اصل رسید را به همراه برگه های تکمیل شده تحویل دهند.
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 -12فروش امالک به صورت نقد و اقساط براساس مصوبات اعالم شده صورت خواهد پذیرفت که خریدار می بایست
صراحتاً اشاره به مدت و سود نرخ مورد نظر نماید.
 -12در صورتیکه مبالغ پیشنهادی خریداران ،به طور مساوی باشد ،اولویت فروش با شرایط نقدی است.

صورت امالک آماده فروش در سطح استان
کد ملک

آدرس

نوع
ملک

کاربری

مساحت
عرصه
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مساحت
اعیان

پالک
ثبتی

وضعیت
کنونی

توضیحات

مبلغ پایه
مزایده

بسمه تعالی

بانک ملی ایران
برگه مشخصات اماکن مسکونی بانک
تاریخ تنظیم :

اداره امور شعب :
مشخصات ملک
نام ملک :

نام شهر :
ملکی

نوع مالکیت :

نشانی ملک :

استیجاری

امانی

موقعیت ملک:

فوقانی شعبه

مجاورشعبه

مستقل

نوع ملک :

آپارتمانی

ویالیی

مساحت :

عرصه :

وضعیت فعلی:

ساکن دارد

مجتمع

مترمربع

اعیانی :
تخلیه است

مترمربع
مبل و اثاثیه  :دارد

* چنانچه استیجاری است مبلغ اجاره بهای ماهانه :
تاریخ شروع قرارداد اجاره :

ندارد

تاریخ خاتمه قرارداد اجاره :

مشخصاتساکن
نام و نام خانوادگی :
مجرد

شماره استخدامی :

تاریخ استخدام :
تعداد عائله :

متأهل

محل فعلی خدمت :

شهر محل سکونت در زمان استخدام :
آیا از تسهیالت مسکن استفاده نموده است ؟
آیا همسر یا افراد تحت تکفل ساکن ،در محل دارای مسکن می باشند ؟
درصد حق بهره برداری :
تاریخ شروع سکونت :

سمت :

مبلغ حق بهره برداری :

مجوز سکونت
آئین نامه مجوز سکونت دارد
-1طبق ماده بند
اداره امالک مجوز سکونت دارد
مورخ
 -2به موجب نامه شماره
اداره کارگزینی مجوز سکونت دارد
مورخ
 -2به موجب نامه شماره
-4مجوزسکونت ندارد



چنانچه فرد ساکن بدون مجوز در مسکن بانک سکونت دارد اداره امور علت آن را مشروحاً طی نامه جداگانه اعالم نماید

*درصورت استیجاری بودن  ،کلیه مدارک اجاره نیز طبق دستور العمل ارسال گردد .

مهر و امضاء اداره امور
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بسمه تعالی

بانک ملی ایران
برگه مشخصات واحدهای ملکی
تاریخ :

اداره امور شعب :
مشخصات شعبه :
درجه واحد :

شماره حسابگری:
تاریخ احداث بنا :

تاریخ تأسیس :

تاریخ انتقال :

آدرس ملک :
مشخصات اسناد مالکیت :
شماره سند انتقال
بنچاق

تاریخ انتقال سند

شماره دفترخانه

محل دفترخانه

مشخصات اعیانی :

شماره سند دفترچه ای

شماره پالک ثبتی

مشخصات انشعاب ها :

مساحت زیرزمین

مترمربع

شماره انشعاب آب :

مساحت همکف

مترمربع

شماره اشتراک برق :

مساحت نیم طبقه

مترمربع

شماره اشتراک برق :

مساحت طبقه اول

مترمربع

شماره اشتراک گاز :

مساحت سایر طبقات

شماره های تلفن :

تعمیرات اساسی و نمای طرح بانک اجراء شده

نیاز به تعمیرات اساسی و نماسازی دارد

* کروکی دقیق موقعیت محل را در پشت صفحه ترسیم فرمایند.
مهر و امضاء اداره امور
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مساحت عرصه

بسمه تعالی

بانک ملی ایران
برگه مشخصات امالک تملیکی
تاریخ :

اداره امور شعب :
شعبه تسهیالت دهنده :
نوع ملک :

نام تسهیالت گیرنده :
آپارتمان

خانه

زمین

کارخانه

باغ

سایر موارد :
مساحت ـ عرصه :

اعیانی :

تاریخ تملیک :

تعداد طبقات :

تعداد واحد :

شماره سند انتقال اجرایی :

آیا ملک تخلیه و تحویل شده ؟

نام مالک قبلی :

آیا سند مالکیت بنام بانک صادر شده ؟

ارزش ملک هنگام پرداخت تسهیالت :

اکنون ملک تحویل چه کسی است ؟

نوع عقد :

آیا اعیانی ملک بیمه شده ؟

تاریخ پرداخت تسهیالت :

انشعابات :

آب

برق

گاز

نرخ معامله :

مبلغ تسهیالت پرداختی :

شماره های تلفن :

مبلغی که ملک تملیک شده :

نشانی ملک :
پالک ثبتی :

مبلغ آخرین ارزیابی :
تاریخ آخرین ارزیابی :

شرح ماشین آالت و سایر وسایل غیرمنقول :

نظریه اداره امور درباره حفاظت و مراقبت از ملک و اموال منقول در آن :

مهر و امضاء اداره امور
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28
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44

41

وکالت نامه
موکل :بانک ملی ایران
وکیل :خانم  /آقای  -------------------دارای شماره شناسنامه  --------------کد ملی ----------------------
 -صادره از  ---------مقیم----------------------------------------کدپستی  ------------صندوقپستی/پست الکترونیکی-------------------
یا شرکت --------------------دارای شماره ثبت ------------به شماره شناسه ---------------شماره اقتصادی -
 ------------محل ثبت -----------------به نشانی--------------------------------------------------- ---کدپستی  ----------------پست الکترونیکی  ----------------------با امضای آقای/خانم --------------- و آقای /خانم ---------------------ثبت شده بموجب آگهی شماره ----------------مورخ -----------در روزنامهرسمی شماره ----------------مورخ ------------
موضوع وکالت :
انجام کلیه امور مربوط به تخلیه ملک موکل ( ششدانگ ملک پالک ثبتی  .......................واقع در بخش ............................
شهرستان  ...................................با حق داشتن کلیه اختیارات مصرحه در مواد  22و  21قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی
و انقالب در امور مدنی و حضور در کلیه مراجع قضایی اعم از دادسراها  ،دادگاهها (حقوقی،کیفری ،تجدیدنظر،دیوان عالی
کشور )و شوراهای حل اختالف و دیوان عدالت اداری و طرح هر گونه دعوی (حقوقی و کیفری) به طریق تقدیم هر گونه
دادخواست و یا شکوائیه و جوابگویی به مدعیان و تنظیم و تقدیم لوایح دفاعیه به منظور احقاق حق  ،تمکین یا اعتراض به
رأی و تقاضای تجدید نظر  ،و فرجام خواهی و اعاده دادرسی نسبت به آراء صادره از محاکم مختلف  ،مصالحه و سازش ،
ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند  ،تعیین جاعل  ،تعیین کارشناس دادگستری  ،ادعای
خسارت  ،استرداد دادخواست یا دعوا  ،جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای شخص ثالث  ،ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای
ورود شخص ثالث  ،دعوای متقابل و دفاع در قبال آن  ،ادعای اعسار  ،قبول یا رد سوگند ،تقاضای اجراء و یا تعویق حکم و
در خواس ت صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به یا مدعی به و وجوه ایداعی به نام موکل و رفع تصرف
عدوانی و رفع تجاوز و خلع ید و تخلیه ملک موکل از ید متجاوزین و متصرفین موکل به موجب این سند  .هزینه های انجام
مورد وکالت از هر جهت و بابت بر عهده وکیل می باشد.
حدود و اختیارات :وکیل مرقوم قابل عزل بوده و نیز حق توکیل با اجازه مکتوب از بانک به وکیل دادگستری را دارد و
اختیار عزل وکیل انتخابی خویش یا جایگزینی آن را در خصوص انجام مورد وکالت دارای اختیارات کامل بوده و میتواند در
حدود مقررات به دفعات نسبت به انجام مورد وکالت اقدام نماید .و امضاء وی در مورد
اعتبار و مدت وکالت :این وکالتنامه پیرو و در راستای قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره  ......................................مورخ
 .......................................فی مابین موکل و وکیل تنظیم و تا زمانی که بر حسب قرارداد و یا از سوی موکل عزل نشده باشد به
قوت و اعتبار خود باقی است(mt205) .
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محل
الصاق
تمبر

قرارداد اجاره به شرط تملیک

در امالک تملیکی متصرف دار
نوع  :عادی

در اجرای مصوبه مورخ  ......................هیات مدیره محترم بمنظور انجام معامله اجاره بشرط تملیک بین امضاکنندگان ذیل :
آقای/خانم ----------فرزند ----------دارای شماره شناسنامه  ----------صادره از  ---------شماره ملی---------------
 ---به نشانی ---------------------------------------------کد پستی  ---------------پست الکترونیکی ------------------یا شرکت --------------------دارای شماره ثبت ------------به شماره شناسه ---------------شماره اقتصادی ---------
 ----محل ثبت -----------------به نشانی -------------------------------------------------------کدپستی --- ------------پست الکترونیکی  ----------------------با امضای آقای/خانم  ----------------و آقای /خانم --------------------ثبت شده بموجب آگهی شماره ----------------مورخ -----------در روزنامه رسمی شماره----------------مورخ  ------------که در این قرارداد ” مستأجر “ نامیده می شود از یک طرف و بانک ملی ایران به شماره شناسه  14811111242اداره
 /شعبه  ------------------به نشانی  ---------------------------------------بعنوان موجر که در این قرارداد ”بانک“
نامیده می شود از طرف دیگر در خصوص مورد/موارد اجاره که عبارت است /عبارتند از ( :شرح مورد  /موارد اجاره طبق اسناد و مدارک
مالکیت نوشته شود و کلیه امتیازات و حقوق مربوطه نیز قید گردد
............................................................... .................................................... .............................................................................................................................
............................................... .................................................................... .............................................................................................................................
......................................
که به اقرار مستاجر صحیح و سالم و با کیفیتی که مورد تقاضای وی بوده و با علم و اطالع کامل از وضعیت ملک که در هنگام
تنظیم این قرارداد در ید و تصرف اشخاص ثالث می باشد و ضمن اقرار به قدرت و توانایی تسلیم مورد اجاره و رفع تصرف از متصرف
مورد اجاره و پذیرش مسئولیت تخلیه ملک مورد اجاره به صورت مباشرتاً قبول نموده است  .این قرارداد به تاریخ (به عدد)
( .........................................................تاریخ به حروف  ).............................................................. ........ :منعقد و طرفین ملزم به انجام مفاد آن
گردیدند :
ماده  -1مدت اجاره موضوع این قرارداد از تاریخ انعقاد با حق فسخ دائم برای بانک درطول مدت  ................سال/ماه است که ابتدای
آن از تاریخ امضای این قرارداد می باشد .
ماده  -2مال االجاره مبلغ (به عدد)  ............................................ریال (مبلغ به حروف  .......................................................... :ریال) برای تمام مدت
اجاره است که مستاجر مبلغ (به عدد)  .................................ریال (مبلغ به حروف  .................................................. :ریال ) آن را نقدا” و بموجب
چک بانکی شماره  ...............................مورخ  ..........................پرداخت نمود و متعهد است بقیه آن را به .....................قسط مساوی از قرار
(به عدد) ............................................ریال (مبلغ به حروف ........................................................... ...................... :
هرقسط مبلغ
ریال ) در قبال اخذ رسید کتبی به بانک پرداخت نماید  .سررسید ا ولین قسط (به عدد( ) ............................................ :به حروف :
 )..............................................ریال می باشد .تاخیر در پرداخت هرقسط موجب خیار فسخ برای بانک خواهد بود  .مستاجر با امضاء این
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قرارداد اقرار نمود هیچگونه وجهی تحت عنوان سرقفلی و کسب و پیشه و نظایر آن به بانک پرداخت ننموده است و از این جهت
هیچگونه ادعایی در خصوص این مورد ندارد .
تبصره  :مستاجر به موجب این قرارداد قبول نمود در صورتیکه در پرداخت هریک از اقساط مال االجاره تاخیر نماید بعنوان خسارت تأخیر تأدیه
عالوه بر اصل مال االجاره تادیه نشده ( اصل و سود) به ازاء هر سه هزار ریال  ..................ریال برای هر روز تاخیر تا تاریخ تسویه کامل به بانک
پرداخت کند  .توافق شد که مبالغ دریافتی یا وصولی بین دو جزء اصل بدهی ( مال االجاره ) و خسارت تأخیر تأدیه تسهیم بالنسبه
گردد .
ماده  -3بانک و مستاجر توافق نمودند که هرگاه مستاجر کلیه تعهداتی را که بموجب این قرارداد بعهده گرفته در مواعد مقرر ایفاء
ن ماید و تمامی مال االجاره را به شرح و طبق مندرجات این قرارداد پرداخت کند و همچنین هزینه های قانونی و خسارات احتمالی و
مطالبات دیگر بانک را که طبق این قرارداد بر ذمه و عهده وی قرارمی گیرد به موقع به بانک بپردازد بانک مورد /موارد اجاره را بصورت
قطعی و بدون در یافت هیچگونه وجهی (بجز آنچه در این قرارداد ذکر شد) به مستاجر منتقل نماید  .تخلف مستاجر از هریک از شرایط
و مندرجات این قرارداد موجب خیارفسخ برای بانک خواهد بود و بانک حق دارد از انتقال قطعی مورد اجاره به مستاجر خودداری کند.
ماده  -4مستاجر بموجب این قرارداد اعالم و اظهار نمود نسبت به تصرف شخص  /اشخاص ثالث در مورد اجاره  ،علم و آگاهی
کامل دارد و با اطالع از آن و اعالم به این امر که شخصاً قادر به تخلیه ملک مورد اجاره می باشد نسبت به امضاء این قرارداد اقدام
نموده است و همچنین متعهد گردید حداکثر ظرف مدت  ............. .........ماه نسبت به تخلیه و رفع تصرف ملک اقدام نماید در غیر
اینصورت بانک حق و اختیار دارد ضمن ضبط معادل  %2سپرده شرکت در مزایده و یا برداشت معادل اجاره ماهیانه  .................ماه این
قرارداد  ،نسبت به فسخ این قرارداد و یا اعطای مهلت بیشتر به مستاج ر اقدام نماید  .مستاجر حق طرح هرگونه ادعا و ایرادی را در
این باره از خود سلب و ساقط نمود .
ماده  -0کلیه هزینه های مربوط به تنظیم و ثبت سند انتقال قطعی اعم از مالیات و حق تمبر و حق الثبت و حق التحریر وپرداخت
کلیه مالیاتها و عوارض و هرگونه هزینه قانونی و دو لتی دیگر که از تاریخ تنظیم این قرارداد به عین مستاجره تعلق گیرد برعهده
مستاجر است و مستاجر حق مطالبه آن را از بانک ندارد .
ماده  -6نظر به اینکه مستاجر با امضای این قرارداد متعهد و ملتزم شد که مورد /موارد اجاره رامنحصراً برای ....................................
مورد استفاده قرار دهد و برآن اساس بانک بنا بر تقاضای وی مورد /موارد اجاره را صرفاً به منظور استفاده در امر فوق به مستاجر به
اجاره واگذار نمود لذا مستاجر مکلف و متعهد شد مورد/موارد اجاره را فقط در امر اعالم شده مذکور مورد استفاده قرار دهد و چنانچه
خالف امر فوق برای بانک مکشوف و محرز شود و یا در غیر امر قید شده مورد استفاده قرار دهد تخلف از مفاد قرارداد محسوب شده و
در آن صورت بانک حق و اختیار دارد اجاره را فسخ و به استناد این قرارداد نسبت به تخلیه مورد /موارد اجاره و مطالبه و وصول مطالبات
و خسارت وار ده بخود ناشی از تخلف مستاجر از مفاد این قرارداد اقدام نماید و درهرصورت تشخیص و محاسبه میزان خسارت ناشی
از تخلف مستاجر طبق مفاد این قرارداد با بانک است .همچنین بانک حق واختیار دارد هر موقع الزم بداند برای احراز رعایت مفاد این
قرارداد از محل استقرار مورد /مو ارد اجاره و یا محل کار مستاجر بازدید نماید و مستاجر مکلف است موجبات بازدید را فراهم آورد
بمنظور اجرای صحیح مفاد این قرارداد بانک حق واختیار دارد از عین مستاجره در طول مدت اجاره و مادامیکه مستاجر به کلیه
تعهدات خود بشرح این قرارداد عمل ننموده بازرسی و بازدید نماید .
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ماده  -1مستاجر بموجب این قرارداد قبول و تعهدنمود که هر کسر و نقصان که در مورد /موارد اجاره حادث شود راساً و از اموال
خود مجاناً و بالعوض تامین و جبران نماید ولو اینکه کسر و نقصان مزبور ناشی از عمل وی نباشد .
ماده  – 3مستاجر حق واگذاری و انتقال هیچ نوع حقی از حقوق خود نسبت به عین یا منافع مورد /موارد اجاره را بغیر به هرصورت
اعم از شرطی و صلح حقوق و اقرار و اجاره و وصایت و وکالت ندارد.
ماده  – 9مستاجر حق ندارد بدون اذن و کسب اجازه کتبی بانک هیچگونه تغییری در مورد /موارد اجاره بدهد .
ماده  15ـ کلیه هزینه های مصرفی آب و برق و گاز و تلفن و فاضالب و هرگونه هزینه /پرداختی که برای مورد /موارد اجاره از
تاریخ امضای این قرارداد ضرورت یابد از جمله عوارض ها و مالیاتهای متعلقه همچنین هزینه های تعمیرات اعم از کلی و جزیی و
تنظیفات و نگهداری و حمل و نقل و غیره مورد /موارد اجاره بدون حق مطالبه بعهده مستاجر است .
ماده  – 11مستاجر مکلف است با امضای این قرارداد مورد /موارد اجاره را برای مدت و مبلغی که مورد موافقت بانک است در مقابل
خطرات ناشی از سیل  ،زلزله  ،آتش سوزی و سایر حوادث غیرمترقبه به هزینه خود و به نفع بانک نزد بیمه گر مورد قبول بانک بیمه
کند و بیمه نامه را همزمان با امضاء این قرارداد به بانک تسلیم نماید و درصورتیکه مدت بیمه منقضی و از مدت این قرارداد باقی باشد
بیمه نامه را تا آخر مدت قرارداد و انتقال قطعی مورد /موارد اجاره به مستاجر  ،تمدید کند و درصورتیکه مستاجر ظرف  2روز قبل از
انقضای بیمه نامه قبلی بیمه نامه جدید را به بانک تسلیم ننماید بانک حق دارد مورد /موارد اجاره را به هزینه مستاجر به شرح فوق
بیمه کند و هزینه بیمه را به استناد این قرارداد از مستاجر وصول نماید و مستاجر متعهدبه پرداخت مبلغ مزبور گردید  .بدیهی است
تکلیفی در این خصوص متوجه بانک نمی باشد
ماده  – 12تخلف مستاجر از هریک از شرایط و مندرجات این قرارداد موجب حق فسخ برای بانک است و احراز و تشخیص تخلف
از شرایط و مندرجات این قرارداد با بانک است و بانک حق دارد با اعالم فسخ اجاره نسبت به تخلیه ملک و خلع ید مستاجر از مورد/
موارد اجاره از طریق اجرای ثبت و یا سایر مراجع ذیصالح دیگر و وصول مطالبات خود به استناد این قرارداد طبق قانون روابط موجر
و مستاجر مصوب  1211و آئین نامه اجرایی آن از مستاجر اقدام نماید و مستاجر حق هرگونه ادعا و اعتراض در این خصوص را از خود
سلب و اسقاط نمود .
ماده  – 13اظهار و تشخیص و محاسبه بانک درهرحال و از هر جهت و بابت مورد قبول و تائید مستاجر است و نامبرده حق هرگونه
اعتراض و ادعایی را از خود سلب و اسقاط نمود .
ماده  – 14مستاجر حق فسخ قرارداد را در هر مرحله و نسبت به هرموردی از خود سلب و اسقاط نمود و کلیه شرایط و مندرجات
این قرارداد را ضمن عقد اجاره موضوع قرارداد بصورت غیرقابل عدول قبول و تائید نمود کلیه هزینه های وصول مطالبات بانک شامل
دستمزد کارشناسان و حقالوکاله وکیل و نماینده قضایی در تمام مراحل و مراجع و هزینه های اجرایی و ثبتی و دادرسی و غیره کالً
بعهده مستاجر است و مستاجر هرگونه اقدامات اجرایی بانک از طریق اجرای ثبت و صدور اجرائیه و یا مراجعه به مراجع دیگر را تا
وصول مطالبات بانک از هرجهت و بابت قبول نمود .
ماده  – 10بانک حق دارد کلیه مطالبات خود بابت مال االجاره و هزینه های قانونی و خسارات متعلقه بشرح این قرارداد را از
مستاجر مطالبه و وصول نماید و مستاجر ضمن عقد اجاره موضوع قرارداد شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک را
که جزء الینفک این قرارداد است قبول و امضاء نمود و ضمن عقد موضوع قرارداد بانک ملی ایران را وکیل بالعزل خود نمود و به بانک
حق و اختیار داد که بانک مطالبات خود ناشی از این قرارداد را از موجودی حسابها و سپرده های متعلق به مستاجر نزد خودو هریک
از شعب و واحدهای بانک ملی ایران و سایر بانکهای کشور تامین و برداشت نماید .
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ماده  -16قرارداد اجاره به شرط تملیک حاضر در راستای اجرای آئین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی
بانکها مصوب هیات محترم وزیران مورخ  1281/14/24و آگهی مزایده مورخ  ...............................مندرج در روزنامه کثیراالنتشار
 .................که مستاجر (آقای/خانم  )........................ ..................به موجب برگ پیشنهادی و تعهدنامه شرکت در مزایده مورخ ..................
و با قبول کلیه شرایط مندرج در برگه مزبور و همچنین برگ شرایط مزایده  ،برنده مزایده شناخته شده است تنظیم گردید و طرفین
توافق نمودند عالوه بر شرایط تعهدنامه حاضر  ،تعهدات و شرایط مندرج در برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده مورخ ...................
و همچنین برگ شرایط مزایده جزء الینفک این قرارداد بوده و مفاد آن برای طرفین الزم الرعایه می باشد و در صورت تخلف از سوی
خریدار  ،موجر می تواند عالوه بر مفاد قرارداد اجاره به شرط تملیک حاضر  ،باستناد مفاد برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده
مورخ  ...... .......................و همچنین برگ شرایط مزایده اقدام نماید  .مستاجر حق هرگونه ادعا  ،ایراد و اعتراضی را در این خصوص
از خود سلب و ساقط نمود .
ماده  – 11این قرارداد براساس توافق طرفین بدون آنکه در مفاد آن اختالفی باشد  ،الزم االجراء بوده و امضاء کنندگان قبول
نمودند که کلیه مندرجات این قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچگونه اختالفی ندارند و مستاجر حق هرگونه ایراد و اعتراض را
نسبت به مفاد این قرارداد و نیز نسبت به اقدامات بانک برای وصول مطالبات خود و ایفاء تعهدات مستاجر در هر مرحله از اقدامات
مراجع ذیصالح را از خود سلب و اسقاط نمود این قرارداد در دو نسخه تنظیم و امضاء گردید که یک نسخه نزد بانک و یک نسخه نزد
مستاجر می باشد و تمام نسخ حکم واحد را دارد و از اعتبار یکسان برخوردار می باشد.
آقای /خانم  ...........................فرزند  ............. ...به شماره شناسنامه  ......... ...............صادره از  ..................................کد ملی
-1
مقیم
..........................
........................................................................................................................ ...................................................................................................................
آقای /خانم  ...........................فرزند  ................به شماره شناسنامه  ......... ...............صادره از  ..................................کد ملی
-2
 ..........................مقیم .................................................................... ...................................................................در ذیل این قرارداد را بعنوان شهود
امضاء نمودند (mt249) .

نام و امضاء مستاجر

نام و امضاء موجر
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نام و امضاء شهود (حداقل  2نفر)

جناب آقای/سرکارخانم .....................
کارشناس محترم رسمی دادگستری
موضوع :ارزیابی اموال غیرمنقول با کاربری مسکونی ،اداری،تجاری ،صنعتی و خدماتی
با احترام
با عنایت به اینکه این بانک در نظر دارد نسبت به فروش ملک خود واقع در ........................................................................
اقدام نماید خواهشمند است ضمن بررسی کامل مدارک و مستندات در این اداره با هماهنگی قبلی از ملک فوق الذکر بازدید
و در صورت نداشتن جهات رد قانونی  ،ارزش آن را به نرخ عادله روز تعیین و گزارش ارزیابی را بدون قلم خوردگی  ،خوانا و
مصور با عنایت به نکات ذیل تهیه و در پاکت در بسته با عنوان ریاست این اداره ارائه فرمائید .
-1درج مشخصات کامل ملک طبق سند مالکیت پس از تطبیق آن با محل وقوع ملک .
 -2قید مساحت دقیق عرصه و اعیانی ،اعالم کاربری و همچنین طبقات به تفکیک با ترسیم کروکی و ابعاد و ارتفاع.
 -2اعالم موقعیت ساختمان از لحاظ وقوع آن در منطقه تجاری  ،اداری  ،مسکونی  ،صنعتی و همچنین اظهار نظر
درباره کیفیت ساختمان نوع مصالح بکار رفته قدمت و استحکام بنا .
 -4درج انشعابات ملک (آب برق و گاز) و وضعیت تاسیسات گرمایشی و سرمایشی .
 -2ارزیابی ملک به تفکیک عرصه و اعیان به صورت متر مربعی و ارزش انشعابات آن نیز مجزا برآورد گردد.
 -1چنانچه ملک در طرحهای اصالحی اجرایی و مصوب شهرداری شرکت مترو و  ...قراردارد به آن اشاره گردد.
-1متراژ عرصه امالک در طرح تعریض اعالم گردد.
بدیهی است حق الزحمه مربوطه حسب ضوابط و مقررات پرداخت خواهد گردید.

41

جناب آقای/سرکارخانم............
کارشناس محترم رسمی دادگستری

موضوع  :ارزیابی اموال غیرمنقول با کاربری کشاورزی
با احترام
با عنایت به اینکه این بانک در نظر دارد نسبت به فروش ملک خود واقع در .........................................................................
اقدام نماید خواهشمند است ضمن بررسی کامل مدارک و مستندات در این اداره با هماهنگی قبلی از ملک فوق الذکر بازدید
و در صورت نداشتن جهات رد قانونی  ،ارزش آن را به نرخ عادله روز تعیین و گزارش ارزیابی را بدون قلم خوردگی  ،خوانا و
مصور با عنایت به نکات ذیل تهیه و در پاکت در بسته با عنوان ریاست این اداره ارائه فرمائید .
-1درج مشخصات کامل ملک طبق سند مالکیت پس از تطبیق آن با محل وقوع ملک.
 -2قید مساحت دقیق عرصه و اعیانی و همچنین طبقات به تفکیک با ترسیم کروکی و ابعاد و ارتفاع.
 -2اعالم موقعیت ساختمان از لحاظ وقوع آن در منطقه تجاری  ،اداری  ،مسکونی  ،صنعتی و همچنین اظهار نظر
درباره کیفیت ساختمان نوع مصالح بکار رفته قدمت و استحکام بنا.
 -4درج انشعابات ملک (آب برق و گاز) و وضعیت تاسیسات گرمایشی و سرمایشی.
 -2ارزیابی ملک به تفکیک عرصه اعیان به صورت متر مربعی و ارزش انشعابات آن نیز مجزا برآورد گردد.
 -1چنانچه امالک در طرحهای اصالحی و اجرایی و مصوب سازمانهای ذیربط (دهیاری  ،منابع طبیعی و )...قراردارد
به آن اشاره گردد.
-1متراژعرصه امالک در طرح تعریض اعالم گردد.
 -8درج نحوه آبرسانی و آبیاری اراضی
-3مشخص نمودن ارزش ریالی اصله درختهای مثمر  ،غیر مثمر و زینتی موجود در ملک
-14ملک موصوف با وضعیت متصرفدار و با فرض تخلیه ارزیابی گردد.
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جناب آقای/سرکارخانم .....................
کارشناس محترم رسمی دادگستری
موضوع :ارزیابی ماشین آالت تملیکی
با احترام
خواهشمنداست با هماهنگی این اداره ضمن بررسی سوابق نسبت به ارزیایی از تجهیزات و ماشین آالت .......................................
واقع در  ................................................................................................................بازدید و در صورت نداشتن جهات رد قانونی ارزش
آن را به نرخ عادله روز برآورد و گزارش ارزیابی را بدون قلم خوردگی؛ خوانا ،مصور ،با عنایت به نکات ذیل تهیه و در پاکات
در بسته با عنوان ریاست این اداره ارسال فرمائید.
قید مشخصات کامل هریک از ماشین آالت به تفکیک و درج مشخصات فنی ،ابعاد ،مشخصات و عوامل
-1
ظاهری ،ملحقات ،ابزارآالت ،ضمایم ،نام شرکت سازنده ،سال ساخت و مدل ،محل ساخت ،سال نصب و راهاندازی ،رنگ و
مشخصات ظاهری و نواقص
درج منابع تغذیه ماشین آالت و تاسیسات الزم به تفکیک
-2
مشخصات نرمافزارهای مربوطه (تشخیص و اعالم وابستگی و عدم وابستگی)
-2
اطالعات مربوط به پروفورماها ،برگههای سبز گمرکی ،ترخیص کاال و (...در صورت لزوم)
-4
ذکر قیمت ماشین آالت و تاسیسات به صورت جداگانه براساس :
-2
کاربری و ارزش تکنولوژی فعلی دستگاهها

قیمت خرید و فروش معتبر موجود در بازار خارجی و کشور سازنده
بدیهی است حق الزحمه مربوطه حسب ضوابط و مقررات پرداخت خواهد گردید.
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بسمه تعالی
تاریخ:

صورتجلسه تحویل ملک

احتراماً ،در اجرای مبایعهنامه /قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقده مورخ  ................................توسط اداره امور شعب /شعبه
 ......................................با خریدار آقای /خانم /شرکت  ......................................................درحضور امضائگنندگان ذیل در تاریخ
 .............................................ملک متعلق به بانک ملی ایران به پالک ثبتی شماره  .......................واقع در
 ..................................................................................................بانضمام انشعبات موجود و با وضعیت مطلوب به صورت تخلیه کامل
توسط آقای  ...................................................نماینده اداره امور شعب /شعبه  ......................................................تحویل
( ....................................................خریدار) گردید.
توضیحات:

امضاء نماینده بانک:

امضاء خریدار:

(تحویل دهنده)

(تحویل گیرنده)
آقای /خانم/شرکت

آقای

24

بسمهتعالی

فرم شماره ()1

بانک ملی ایران
تاریخ 13 .... / .... / .... :

برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده
(امالک دارای سند ثبتی ،بهصورت نقد ،تخلیه)
بااطالع کامل از مفاد آگهی مزایده مندرج و منتشره در (اطالعیه/روزنامه/سایت بانکملیایران) مورخ  ........./ .... / ....در مورد
فروش ملک واقع در  ...........................................................................اینجانب  ..................................فرزند  .......................دارای
شناسنامه شماره  ..........................صادره از  .................بهشرح زیرتقاضای شرکت درمزایده را دارم.
* توجه  :مبلغ پیشنهادی الزاماً به صورت عددی و حروفی و به نحوه کامالً خوانا و بدون قلمخوردگی،
خطخوردگی و بهصورت غیرمخدوش درجگردد.

پالک ثبتی :
نشانی ملک :
مبلغ پیشنهادی متقاضی:

عددی

ریال

حروفی

ریال

بدینوسیله اقراروتأییدمینمایم کلیه اطالعات الزم راجع به موضوع مزایده بوسیله مسئولین بانک و برگزارکنندگان مزایده
دراختیار اینجانب قرارگرفتهاست و از مورد مزایده بازدید نموده و با اشراف کامل برجمیع اوصاف ،مشخصات و خصوصیات
مورد مزایده و مطالعه و قرائت دقیق برگ شرایط مزایده و بهمنظور اعالم قبول کلیه شرایط مزایده این برگ پیشنهاد را
امضاءنمودهام و اقرارمینمایم چنانچه در مزایده ،برنده شناختهشدم موظف به رعایت کلیه شرایط مندرج در برگ مزایده
میباشم و ضمن عقد خارج الزم به بانک حق و اختیار و وکالت بالعزل میدهم که درصورت عدم انجام تعهدات اینجانب
بهشرح مندرج دربرگ شرایط مزایده ،بانک سپرده شرکت در مزایده تودیعی اینجانب را بهموجب فیش نقدی شماره
 ....................................................بدون هیچگونه تشریفاتی رأساً بهنفع خود ضبط و برداشت نماید و درصورت عدم انجام تعهدات
بهشرح مندرج در برگ شرایط مزایده چنانچه خساراتی به بانک وارد آید رأساً ازعهده خسارات وارده برآیم و متعهد به جبران
آن میباشم و تشخیص و اعالم بانک در این مورد معتبرخواهدبود و اینجانب حق هرگونه ایراد و اعتراض و بحثوگفتگوئی را
در قبال بانک از خود سلب و اسقاط نمودم.
ضمن ٌا اصل فیش شماره ................................ :به مبلغ  ................................................................... :ریال معادل  2درصد قیمت پایه
مزایده که نزد بانک ملی شعبه  .................................واریز گردیده پیوست میباشد.

شماره تلفنی که بتوان فوراً با اینجانب تماس گرفت ............................................... :
آدرس...................................................................... ............................................................................................................................. ..... :
کد پستی ........................ :به تاریخ ....................................... :کدملی متقاضی................................................... :

امضاء متقاضی خرید
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فرم شماره 1

بسمهتعالی
بانک ملی ایران
امالکدارایسندثبتی بهصورتنقدی(تخلیه)

برگه شرایط و نحوه شرکت در مزایده
بانک ملی ایران ،به نشانی  .......................................................................................... :که ذیالً به طور اختصار ((بانک)) نامیده میشود ،در نظردارد
در چارچوب ضوابط و مقررات جاری حاکم و ازطریق مزایده ملک ،متعلق به خود به پالک ثبتی  ........................فرعی از...................
اصلی ،واقع در بخش  .......................شهر/شهرستان  .......................................بهنشانی...................................................................................................................................... :
را به باالترین قیمت با شرایط زیربفروشد:
1ـ بانک ملک موصوف را با شرایط و وضعیت موجود که تخلیه است به فروش میرساند.
 -2متقاضی خرید اقرار و تأیید مینماید که ملک مورد مزایده را رؤیت و بازدید نموده و از جمیع مشخصات ،خصوصیات و کیفیات آن از هر
جهت و بابت ،به طور کامل اطالع حاصل نموده و هیچگونه جهل و یا ابهامی راجع به آن ندارد.
2ـرسید فیش پرداختی سپرده شرکت در مزایده (ودیعه) که معادل  %2قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی میباشد به وسیله متقاضی
طی فیش نقدی (در استانها ،به حساب اداره امور شعب استان و در تهران به حساب شماره 4112122282443بنام اداره کل
مدیریت و فروش اموال تملیکی ومازاد بانک ملی ایران) واریز گردیده را به همراه پاکت (الف) تحویل داده میشود .
4ـ متقاضی خرید بایستی برگههای پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده و شرایط مزایده را پساز تکمیل و امضاء کلیه صفحات به
انضمام رسید فیش نقدی معادل  %2قیمت پایه مزایده برای شرکت در مزایده به بانک تسلیم و رسید آن را دریافت نماید .
2ـ تشریفات مربوط به انتقال رسمی موردمعامله منحصراً دردفترخانه اسنادرسمی که ازطرف بانک تعیین میشود انجام خواهد شد .
1ـ متقاضی باید برگ پیشنهاد قیمت و تعهدنامه شرکت در مزایده و اصل فیش نقدی (موضوع بند  )2را در پاکت الکومهرشده و اصل
چک را نیز خارج از پاکت تحویل اداره امورشعب استان  /...................اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی ومازاد دهد و رسید
دریافت نماید  .ضمناً در پشت پاکت ،نشانی ملک مورد نظر در مزایده ،نام و شهرت و نشانی و شماره تلفنهای ثابت و همراه خود
را درج نماید .

نام ونام خانوادگی متقاضی/متقاضیانخرید
امضاء :
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1ـ ارائه پیشنهاد قیمت (ایجاب) از طرف متقاضی در حکم این است که نامبرده از جزئیات و کم و کیف ملک مورد مزایده کامالً آگاه
میباشد و حق هیچگونه ادعا و یا اعتراض بعدی را تحت هیچ عنوان نخواهدداشت .
8ـ قیمت اعالم شده از سوی متقاضیان نباید از قیمت پایه کمتر باشد .
3ـ متقاضی از زمان درج آگهی در روزنامه حداکثر تا تاریخ اعالمشده در آگهی مهلتخواهدداشت که برگهای مذکور را به
اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی ومازاد /اداره امورشعب استان  ...........................بانک ملی ایران تسلیم نماید .
14ـ به پیشنهادهای مبهم ،مشروط ،مخدوش و بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعداز انقضاء مدت مقرر در آگهی به اداره
امورشعب /اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی ومازاد برسد ترتیب اثر داده نمیشود.
11ـ شرکتکننده در مزایده باید از توانایی الزم برای خرید موضوع مزایده برخوردار باشد .
12ـ شرکتکننده در مزایده نباید ممنوعالمعامله باشد .
12ـ رعایت کلیه موارد مندرج و مواعد اعالم شده در اسناد و برگههای مزایده الزامی است .
14ـ بازدید از ملک موضوع مزایده الزامی است .
12ـ ملک موضوع مزایده صرفاً با وضعیت و شرایط موجود که به رؤیت و اطالع کامل پیشنهاددهندگان رسیده است به فروش میرسد.
11ـ پساز گشایش پاکتهای قیمت ،چنانچه بانک خریداری که باالترین قیمت را پیشنهاد نموده است به عنوان برنده مزایده
تشخیص دهد و در چارچوب ضوابط و تشریفات الزم پیشنهاد (ایجاب) او را ((قبول)) نماید مراتب را کتباً (و حداکثر 24
روز پس از گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت) ازطریق پست سفارشی (پیشتازدو قبضه) به برنده مزایده به نشانی وی به
شرح مندرج در ذیل برگ تعهدنامه شرکت در مزایده ،ابالغ خواهدنمود ،اقدام بانک در ارائه نامه حاوی قبول پیشنهاد
((ایجاب)) به برنده در حکم اعالم ((قبول)) و روز تحویل نامه به اداره پست مبدأ و مبنای این اقدام محاسبه میگردد.
11ـ برنده مزایده متعهدمیگردد حداکثر ظرف مهلت  14روز از تاریخ ابالغ کتبی بانک (مبنای تاریخ ابالغ ،تاریخ ارائه نامه
موصوف به دفتر پست منطقه مربوطه میباشد) حسب مورد :
11ـ1ـ اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی ومازاد بانک ملی ایران
11ـ2ـ اداره امورشعب استان  ....................................بانک ملی ایران .
مراجعه نموده و نسبت به امضاء و انعقاد مبایعه نامه اقدام نماید ،درصورت عدم حضور برنده مزایده در مهلت مقرر یا امتناع از
امضای مبایعه نامه ،تمامی سپرده مذکور در بند ( )2به عنوان ضرر و زیان به بانک ،به نفع بانک ضبط خواهد شد .

نام ونام خانوادگی متقاضی/متقاضیانخرید
امضاء :
22

تبصره  :1پس از تنظیم مبایعهنامه ،برنده مزایده میبایستی نامه بانک در باب انتقال رسمی مورد معامله را که بهعنوان دفتراسنادرسمی
تنظیمگردیدهاست از بانک اخذ و به دفترخانه ارائهنماید .درغیراینصورت ،عالوهبر سپرده مندرج در بند ( )2برگه شرایط مزایده ،کلیه
وجوه پرداختی در هنگام تنظیم مبایعهنامه به عنوان ضرروزیان وارده به نفع بانک ضبط خواهدشد .
18ـ پس از گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت شرکتکنندگان در مزایده ،سپرده شرکتکنندگان (به استثناء نفر اول و دوم برنده
مزایده) حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ گشایش پاکتها به آنها مسترد میگردد .
13ـ مدارک الزم برای شرکت در مزایده :
 13ـ  1پاکت (الف) شامل :
13ـ1ـ -1تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی (اشخاص حقیقی)
13ـ1ـ -2تصویر معرفینامه شرکت ،تصویر اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی و مدارک مثبت هویت مدیران
و صاحبان امضاء اسناد تعهدآور .
 -2-1-13چنانچه شخصی به نام دیگری و برای او در مزایده شرکت نموده تصاویر اسناد و مدارک مثبت احراز سمت و هویت او.
(درصورتی که اشخاص حقیقی بهصورت شراکت در مزایده شرکت نمودهاند درج نام کلیه شرکاء الزامی است و کلیه اوراق باید به
امضاء آنان برسد) .
 -4-1-13اسناد شرکت در مزایده به صورت مهر و امضاء شده باشد .
 -2-1-13اصل فیش نقدی (معادل  %2سپرده شرکت در مزایده) .
 -2-13پاکت (ب) شامل :
 -1-2-13فرم پیشنهاد قیمت .
 -2-2-13تعهدنامه شرکت در مزایده .
 -24اعالم مراتب ((قبول)) به برنده مزایده باید پیش از پایان اعتبار (مدت  1ماهه) نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت پذیرد .
 -21چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید ،سپرده شرکت در مزایده وی به شرح بند  11به نفع بانک ضبط میگردد ،در این
صورت بانک مختار خواهد بود ضمن ابالغ ((قبول)) به برنده دوم (شخصی که قیمت پیشنهادی او در مرتبه دوم قراردارد ،به شرطی
که تفاوت قیمت پیشنهادی او با برنده مزایده از مبلغ سپرده بیشتر نباشد) ازطریق پست سفارشی (پیشتازدو قبضه) به شرح بند  11با
برنده دوم انعقاد قرارداد نماید ،درصورت امتناع نفر دوم ،سپرده وی نیز به نفع بانک ضبط خواهدشد .
 -22برندهدوم مزایده پساز گذشت 44روز از اعالم نتیجه (بازگشاییپاکتهایمزایده) مزایده ،میتواند نسبت به استرداد سپرده شرکت
در مزایده اقدام نماید .همچنین بالفاصله پس از انعقاد قراداد با برنده اول مزایده ،سپرده شرکت در مزایده نفر دوم مسترد خواهد
شد.
نام ونام خانوادگی متقاضی/متقاضیانخرید
امضاء :
24

تبصره  :1پس از فراهم شدن مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال در دفتراسنادرسمی مراتب از سوی بانک به برنده مزایده
اعالم خواهدشد .برنده مزایده متعهدمیگردد حداکثر ظرف مدت  14روز از تاریخ ابالغ کتبی بانک که از طریق پست
سفارشی بهعملمیآید (مبنای تاریخ ابالغ ،تاریخ ارائه نامه موصوف به دفتر پست منطقه مربوطه میباشد) به دفترخانه
اسناد رسمی مورد نظر مراجعه و نسبت به امضای سند انتقال اقدام نماید ،درغیراینصورت بانک با اعمال حق فسخ مقرر
در مبایعهنامه تنظیمی ،سپرده مذکور در بند  2برگ شرایط مزایده حاضر به انضمام کلیه وجوه پرداختی در هنگام
تنظیم مبایعهنامه را به عنوان ضرروزیان وارده به نفع خود ضبط خواهدنمود.
تبصره  :2متقاضی خرید صرفاً میتواند تا  48ساعت قبل از آخرین مهلت دریافت پاکتهای مزایده به صورت کتبی از پیشنهاد
خود انصراف نموده و درخواست استرداد سپرده موضوع بند  2را بنماید ،در این صورت پاکت وی گشوده نشده به انضمام
سپرده شرکت در مزایده به وی مسترد و رسید اخذ میگردد.
تبصره  : 2هرگاه برنده مزایده در فاصله زمانی اعالم برنده شدن در مزایده و انقضای مهلت امضای سند انتقال در
دفتراسنادرسمی وجوهی بابت قسمتی از بهای مورد معامله به بانک بپردازد لیکن در مهلت مقـرر نسبت به امضای سند
انتقال در دفتراسنادرسمی اقدام ننماید ،مبلغ پرداختی و همچنین سپـرده مـوضـوع بند  2به نفع بانک ضبط خواهدشد
و هیچگونه حقی نسبت به مورد معامله نخواهدداشت.
تبصره  :4هرگاه امضای سند انتقال در دفترخانه توسط برنده مزایده ظرف مهلت مقرر به علت فوت یا حجر ممکن نگردد
سپرده موضوع بند  2و همچنین مبلغی که احیاناً قبل از امضای سند انتقال به بانک پرداخت شده است به قائممقام
قانونی نامبرده مستردخواهدگردید مشروط به اینکه اوالً در مورد فوت ،گواهی رسمی و درمورد حجر ،مدرک و حکم
رسمی و قطعی به بانک تسلیم شود ،ثانیاً گواهی و مدارک مذکور حاکی از این باشد که فوت یا حجر ظرف مهلت مقرر
برای امضای سند انتقال اتفاق افتاده است ،ضمناً قائممقام قانونی او نیز هیچ حقی تحت هیچعنوان نسبت به مورد مزایده
نخواهدداشت.
 -22درصورتی که پیشنهاد خریدار مورد قبول واقع گردد و مورد مزایده به او منتقل شود ،سپرده موضوع بند 2این برگ
بابت قسمتی از بهای مورد معامله محسوب خواهدگردید.

نام ونام خانوادگی متقاضی/متقاضیانخرید
امضاء :
22

 -24بانک ملی ایران تا قبل از ارسال و ابالغ نامه ((قبول)) به برنده مزایده مطابق شرح بند  11در رد یا قبول پیشنهاد خرید،
همچنین تجدید یا انصراف ازمزایده و فروش بدون ذکردلیل مختار است ،درصورت رد پیشنهاد خرید ازسوی بانک یا
انصراف بانک ازمزایده و فروش ملک خود ،سپرده بند 2به متقاضی خرید مستردمیگردد.
 -22هزینه نشر آگهی و کارشناس (دستمزد ارزیابی کارشناسان) برعهده خریدار است و مشارالیه میبایست این هزینهها
رابراساس اعالمنظر بانک قبلازانعقاد مبایعهنامه نقداًدروجه بانک واریزنماید.
 -21هزینههای مربوط به تهیه مفاصاحسابها و مالیات نقل و انتقال بهعهده فروشنده و هزینه تنظیم سند و حقالتحریر و
حقالثبت تماماً بهعهده خریدار میباشد .
 -21درصورت موافقت بانک ،برنده مزایده میتواند با پرداخت نود درصد ( )%34از ثمن معامله بهطور نقد و تسلیم چک
معادل دو برابر الباقی ثمن معامله به بانک ملی ،ملک مورد مزایده را (قبل از انجام مراحل قانونی در دفترخانه) تحویل
بگیرد .
 -28اینجانب/اینجانبها (متقاضی/متقاضیان) بدینوسیله اقرار و اعتراف مینمایم/مینماییم که هیچ ممنوعیت یا محدودیتی
از حیث قوانین و مقررات از جمله قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت
دولتی و کشوری مصوب  1221جهت خرید ملک/امالک مورد مـزایده نداشته و چنانچه به هر دلیل خالف آن ثابت یا
کشف فسادی شود ،عالوهبر اینکه بانک حق دارد معامله را بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی فسخ نماید،
اینجانب/اینجانبها (متقاضی خرید) نیز موظف به جبران کلیه خسارات و غرامات وارده به بانک میباشم/میباشیم .
 -23اینجانب/اینجانبها (متقاضی/متقاضیان) بدینوسیله اقرار و اعتراف مینماید/مینماییم ،برگه اعالن آگهی مزایده امالک
بانک ملی ایران را که جزء الینفک برگه شرایط مزایده است ،به دقت مطالعه نمودهام و کلیه شرایط و بندهای آن مورد
رضایت و قبول اینجانب/اینجانبها ،میباشد .
شرایط مندرج در این برگ به دقت خوانده شد و مورد قبول است .
به تاریخ .......................... :
نام ونام خانوادگی متقاضی/متقاضیانخرید
امضاء :
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بسمهتعالی

فرم شماره ()2

بانک ملی ایران
تاریخ 13 .... / .... / .... :

برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده
(امالک دارای سند ثبتی ،بهصورت نقد – متصرفدار)
بااطالع کامل از مفاد آگهی مزایده مندرج و منتشره در (اطالعیه/روزنامه/سایت بانکملیایران) مورخ  .........../ .... / ....در
مورد فروش ملک واقع در  ...........................................................................اینجانب  ..................................فرزند  .......................دارای
شناسنامه شماره  ..........................صادره از  .................بهشرح زیرتقاضای شرکت درمزایده را دارم.
* توجه  :مبلغ پیشنهادی الزاماً به صورت عددی و حروفی و به نحوه کامالً خوانا و بدون قلمخوردگی،
خطخوردگی و بهصورت غیرمخدوش درجگردد.

پالک ثبتی :
نشانی ملک :
مبلغ پیشنهادی متقاضی:

عددی

ریال

حروفی

ریال

بدینوسیله اقراروتأییدمینمایم کلیه اطالعات الزم راجع به موضوع مزایده بوسیله مسئولین بانک و برگزارکنندگان مزایده
دراختیار اینجانب قرارگرفتهاست و از مورد مزایده بازدید نموده و با اشراف کامل برجمیع اوصاف ،مشخصات و خصوصیات
مورد مزایده و مطالعه و قرائت دقیق برگ شرایط مزایده و بهمنظور اعالم قبول کلیه شرایط مزایده این برگ پیشنهاد را
امضاءنمودهام و اقرارمینمایم چنانچه در مزایده ،برنده شناختهشدم موظف به رعایت کلیه شرایط مندرج در برگ مزایده
میباشم و ضمن عقد خارج الزم به بانک حق و اختیار و وکالت بالعزل میدهم که درصورت عدم انجام تعهدات اینجانب
بهشرح مندرج دربرگ شرایط مزایده ،بانک سپرده شرکت در مزایده تودیعی اینجانب را بهموجب فیش نقدی شماره
 ....................................................بدون هیچگونه تشریفاتی رأساً بهنفع خود ضبط و برداشت نماید و درصورت عدم انجام تعهدات
بهشرح مندرج در برگ شرایط مزایده چنانچه خساراتی به بانک وارد آید رأساً ازعهده خسارات وارده برآیم و متعهد به جبران
آن میباشم و تشخیص و اعالم بانک در این مورد معتبرخواهدبود و اینجانب حق هرگونه ایراد و اعتراض و بحثوگفتگوئی را
در قبال بانک از خود سلب و اسقاط نمودم.
ضمن ٌا اصل فیش شماره ................................ :به مبلغ  ................................................................... :ریال معادل  2درصد قیمت پایه
مزایده که نزد بانک ملی شعبه  .................................واریز گردیده پیوست میباشد.
شماره تلفنی که بتوان فوراً با اینجانب تماس گرفت ............................................... :
آدرس............................................................................................................................................................................:
کدپستی......................................:بهتاریخ......................................:کدملیمتقاضی................................................. :

امضاء متقاضی خرید
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بسمهتعالی
امالکدارایسندثبتی ،متصرفدار-نقدی

برگه شرایط و نحوه شرکت در مزایده
بانکملیایران بنشانی .................................................................................................................................................................................:که
ذیالً به طور اختصار ((بانک)) نامیده میشود ،درنظردارد در چارچوب ضوابط و مقررات جاری و حاکم و از طریق مزایده :
ـ ملک ،متعلق به خود را به پالک ثبتی  .....................فرعی از  ........................اصلی ،واقع در بخش  .....................شهر/شهرستان
 ............................به نشانی  ......................................................................................... :را به باالترین قیمت با شرایط زیر بفروشد :
1ـ بانک ملک موصوف را با شرایط و وضعیت موجود که دارای متصرف است به فروش میرساند و ضمن عقد خارج الزم که
در مبایعهنامه درجمیگردد نسبت به اعطاء ((وکالت)) اقدام خواهدنمود .
2ـ متقاضی خرید ،در کمال صحت عقل و روان ،اقرار و تأیید مینماید که ملک مورد مزایده را رویت و بازدید نموده و از
جمیع کیفیات و خصوصیات و همچنین مشخصات آن از هر جهت و بابت به ویژه تصرف شخص/اشخاص ثالث بر ملک
مورد مزایده علم و آگاهی کامل داشته و اعالم میدارد چنانچه در این مزایده برندهگردد ،بدون طرح درخواست تخلیه
ملک از بانک ،ملک مورد مزایده را شخصاً تسلم مینماید .
2ـرسید فیش پرداختی سپرده شرکت در مزایده (ودیعه) که معادل  %2قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی میباشد به وسیله متقاضی
طی فیش نقدی (در استانها ،به حساب اداره امور شعب استان و در تهران به حساب شماره 4112122282443بنام اداره کل
مدیریت و فروش اموال تملیکی ومازاد بانک ملی ایران) واریز گردیده را به همراه پاکت (الف) تحویل داده میشود .
 -4متقاضی خرید بایستی برگههای پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده و شرایط مزایده را پساز تکمیل و امضاء کلیه
صفحات بهانضمام رسید فیش نقدی معادل  %2قیمت پایه مزایده برای شرکت در مزایده به بانک تسلیم و رسید آن را
دریافت نماید .
2ـ معامله با برنده مزایده منحصراً بهصورت اعطای وکالت در دفتراسنادرسمی که ازطرف بانک تعیین میشود انجام
خواهدگرفت.
نام و نامخانوادگی متقاضی/متقاضیان خرید
امضاء :
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1ـ متقاضی بایدبرگ پیشنهادقیمت وتعهدنامه شرکت درمزایده و اصل فیش نقدی(موضوعبند)2را درپاکت الکومهرشده و
اصل چک را نیز خارج از پاکت تحویل اداره امورشعب استان  / . . . . . . . .اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و
مازاد دهد و رسید دریافت نماید  .ضمناً در پشت پاک ،نشانی ملک مورد نظر در مزایده ،نام و شهرت و نشانی و شماره
تلفنهای ثابت و همراه خود را درج نماید .
1ـ ارائه پیشنهاد قیمت (ایجاب) ازطرف متقاضی درحکم این است که نامبرده از جزئیات و کم وکیف ملک مورد مزایده کامالً
آگاه میباشد و حق هیچگونه ادعا و یا اعتراض بعدی را تحت هیچ عنوان نخواهد داشت .
8ـ قیمت اعالم شده ازسوی متقاضیان نباید از قیمت پایه کمتر باشد .
3ـ متقاضی از زمان درج آگهی در روزنامه حداکثر تا تاریخ  .....................مهلتخواهدداشت که برگهای مذکور را به اداره کل
مدیریت و فروش اموال تملیکی ومازاد /اداره امورشعب استان  ....................................................بانک ملی ایران تسلیم نماید.
14ـ به پیشنهادهای مبهم ،مشروط ،مخدوش و بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعداز انقضاء مدت مقرر در آگهی به اداره
امورشعب /اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد برسد ترتیب اثر داده نمیشود.
11ـ شرکتکننده در مزایده باید از توانایی الزم برای خرید موضوع مزایده برخوردار باشد.
12ـ شرکتکننده در مزایده نباید ممنوعالمعامله باشد.
 12ـ رعایت کلیه موارد مندرج و مواعد اعالم شده در اسناد و برگههای مزایده الزامی است.
14ـ بازدید از ملک موضوع مزایده الزامی است .
12ـ ملک موضوع مزایده صرفاً با وضعیت و شرایط موجود که به رؤیت و اطالع کامل پیشنهاددهندگان رسیده است به فروش
میرسد.
11ـ پساز گشایش پاکتهای قیمت ،چنانچه بانک خریداری را که باالترین قیمت را پیشنهادنمودهاست بهعنوان برنده مزایده
تشخیصدهد و در چارچوب ضوابط و تشریفات الزم پیشنهاد (ایجاب) او را ((قبول)) نماید .مراتب را کتباٌ ( و حداکثر
24روز پساز گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت) ازطریق پست سفارشی (پیشتازدوقبضه) به برنده مزایده به نشانی وی
به شرح مندرج در ذیل برگ تعهدنامه شرکت در مزایده ،ابالغخواهدنمود .اقدام بانک در ارائه نامه حاوی قبول پیشنهاد
به برنده در حکم اعالم ((قبول)) و روز تحویل نامه به اداره پست مبدأ و مبنای این اقدام محاسبه میگردد .
11ـ برنده مزایده متعهدمیگردد حداکثر ظرف مهلت  14روز ازتاریخ ابالغ کتبی بانک (مبنای تاریخ ابالغ ،تاریخ ارائه نامه
موصوف به دفتر پست منطقه مربوطه میباشد) حسب مورد :
11ـ 1ـ اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی ومازاد بانک ملی ایران
11ـ 2ـ اداره امورشعب استان  ....................................بانک ملی ایران
نام و نامخانوادگی متقاضی/متقاضیان خرید
امضاء :
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مراجعه نموده و نسبت به امضاء و انعقاد مبایعهنامه اقدام نماید .درصورت عدم حضور برنده مزایده در مهلت مقرر یا امتناع از
امضای مبایعهنامه تمامی سپرده مذکور در بند ( )2به عنوان ضرروزیان وارده به بانک ،به نفع بانک ضبط خواهدشد.
تبصره  :1پساز تنظیم مبایعهنامه ،برنده مزایده میبایستی نامه بانک در باب تنظیم وکالتنامه را که به عنوان دفتراسنادرسمی
تنظیمگردیدهاست از بانک اخذ و به دفترخانه ارائهنماید .درغیراینصورت ،عالوهبر سپرده مندرج در بند ( )2برگه شرایط
مزایده ،کلیه وجوه پرداختی در هنگام تنظیم مبایعهنامه به عنوان ضرروزیان وارده ،به نفع بانک ضبط خواهدشد .
18ـ پساز گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت شرکتکنندگان در مزایده ،سپرده شرکتکنندگان (به استثناء نفر اول و دوم
برنده مزایده) حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ گشایش پاکتها به آنها مسترد میگردد.
13ـ مدارک الزم برای شرکت در مزایده:
 13ـ  1پاکت (الف) شامل :
 13ـ 1ـ1ـ تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی (اشخاص حقیقی)
13ـ1ـ  2ـ تصویر معرفینامه شرکت ،تصویر اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی و مدارک مثبت
هویت مدیران و صاحبان امضاء اسناد تعهدآور .
 -2-1- 13چنانچه شخصی به نام دیگری و برای او در مزایده شرکت نموده تصاویر اسناد و مدارک مثبت احراز سمت و
هویت او( .درصورتی که اشخاص حقیقی به صورت شراکت در مزایده شرکت نمودهاند درج نام کلیه شرکاء الزامی است
و کلیه اوراق باید به امضاء آنان برسد).
 -4-1-13اسناد شرکت در مزایده به صورت مهروامضاء شده باشد .
 -2-1-13اصل فیش نقدی (معادل  %2سپرده شرکت در مزایده ) .
 -2-13پاکت (ب) شامل :
 -1-2-13فرم پیشنهاد قیمت .
 -2-2-13تعهدنامه شرکت در مزایده .
 -24اعالم مراتب ((قبول)) به برنده مزایده باید پیشاز پایان اعتبار (مدت  1ماهه) نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت
پذیرد .
 -21چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید ،سپرده شرکت در مزایده وی به شرح بند  11به نفع بانک ضبط میگردد،
دراینصورت بانک مختارخواهدبود ضمن ابالغ ((قبول)) به برنده دوم (شخصی که قیمت پیشنهادی او در مرتبه دوم
قرار دارد به شرطی که تفاوت قیمت پیشنهادی او با برنده مزایده از مبلغ سپرده بیشتر نباشد) از طریق پست سفارشی
(پیشتازدوقبضه) به شرح بند  11با برنده دوم انعقاد قرارداد نماید ،درصورت امتناع نفر دوم ،سپرده وی نیز به نفع بانک
ضبط خواهدشد.
نام و نامخانوادگی متقاضی/متقاضیان خرید
امضاء :
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 -22برنده دوم مزایده پساز گذشت 44روز از اعالم نتیجه مزایده ،میتواند نسبت به استرداد سپرده شرکت در مزایده اقدام
نماید .همچنین بالفاصله پساز انعقاد قراداد با برنده اول مزایده ،سپرده شرکت در مزایده نفر دوم مستردخواهدشد .
تبصره  :1پساز فراهم شدن مقدمات تنظیم سند رسمی وکالت در دفتراسنادرسمی و اعطای وکالت مذکور از سوی بانک به
برنده مزایده ،نامبرده متعهد و مکلف است در چارچوب اختیارات اعطا شده موضوع وکالتنامه اقدام نماید.
تبصره  :2متقاضی خرید میتواند صرفاً تا  48ساعت قبلاز آخرین مهلت دریافت پاکتهای مزایده به صورت کتبی در پیشنهاد
خود انصراف نموده و درخواست استرداد سپرده موضوع بند ( )4را بنماید.
تبصره  :2هرگاه برنده مزایده در فاصله زمانی اعالم برنده شدن در مزایده و تا زمان تنظیم سند وکالت در دفتراسنادرسمی
وجوهی بابت قسمتی از بهای مورد معامله به بانک بپردازد و سپس از انجام معامله امتناعنماید ،مبلغ پرداختی و همچنین
سپرده موضوع بند 2به نفع بانک ضبط خواهدشد و هیچگونه حقی نسبت به مورد معامله نخواهدداشت.
 -22درصورتی که پیشنهاد خریدار مورد قبول واقعگردد و مورد مزایده از طریق اعطای وکالت به او منتقل شود سپرده
موضوع بند  2این برگ بابت قسمتی از بهای مورد معامله محسوب خواهدگردید .
تبصره  :4هرگاه تنظیم سند وکالت در دفترخانه ظرف مهلت مقرر به علت فوت یا حجر ممکن نگردد سپرده مـوضـوع بند4
و همچنین مبلغی که احیاناً قبل از امضای سند انتقال به بانک پرداخت شده است به قائم مقام قانونی نامبرده
مستردخواهدگردید مشروط به این که اوالً در مورد فوت ،گواهی رسمی و در مورد حجر ،مدرک و حکم رسمی و قطعی
به بانک تسلیم شود ،ثانیاً گواهی و مدارک مذکور حاکی از این باشد که فوت یا حجر در مهلت مقرر برای تنظیم سند
وکالت اتفاق افتاده است .ضمناً قائم مقام قانونی او نیز هیچ حقی تحت هیچ عنوان نسبت به مورد مزایده نخواهدداشت.
 -24بانک ملی ایران تا قبل از ارسال و ابالغ نامه ((قبول)) به برنده مزایده مطابق شرح بند 11در رد یا قبول پیشنهاد خرید،
همچنین تجدید جلسه یا انصراف از مزایده و فروش بدون ذکر دلیل مختار است ،درصورت رد پیشنهاد خریدار ازسوی
بانک یا انصراف بانک از مزایده و فروش ملک خود ،سپرده بند 2به متقاضی خرید مسترد میگردد و درصورت تجدید
مزایده چنانچه متقاضی خرید مایل باشد میتواند سپرده پرداختی را از بانک دریافت ننماید و در فرآیند مزایده بعدی
شرکتکند .به همین ترتیب درصورتی که مزایده بازهم تجدید شود ،هرگاه متقاضی خرید که پساز تجدید جلسه مزایده
ازطرف بانک سپرده موضوع بند 2را تا تاریخ تشکیل جلسه یا جلسات بعدی مزایده از بانک مسترد ننموده و با شرکت
در جلسات مزایده ،برنده مزایده اعالم ولی در ظرف مهلت مقرر نسبت به امضای سند وکالت در دفترخانه اقدام ننماید
سپرده ،بالعوض به نفع بانک ضبط خواهدشد.
 -22هزینه نشر آگهی وکارشناس (دستمزد ارزیابی کارشناسان) برعهده خریداراست و مشارالیه میبایست این هزینهها را
براساس اعالم نظر بانک قبلاز انعقاد مبایعهنامه نقداً در وجه بانک واریزنماید.
نام و نامخانوادگی متقاضی/متقاضیان خرید
امضاء :
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 -21هزینههای مربوط بهتهیه مفاصاحسابها ومالیات نقلوانتقال وهمچنینهزینههاینقلوانتقالوحقالتحریر وحقالثبت به-
عهدهخریدار میباشد ،بهطوریکه فروشنده هیچگونه مبلغی از این بابت پرداخت نمینماید ،هزینه تنظیم سند وکالت
بالمنافصه توسط طرفین پرداخت میگردد.
 -21درصورت موافقت بانک ،برنده مزایده میتواند با پرداخت نود درصد ( )%34از ثمن معامله بهطور نقد و تسلیم چک معادل دو
برابر الباقی ثمن معامله به بانک ملی ،ملک مورد مزایده را (قبل از انجام مراحل قانونی در دفترخانه) تحویل بگیرد.
 -28اینجانب/اینجانبها (متقاضی/متقاضیان) بدینوسیله اقرارواعتراف مینمایم/مینماییم که هیچ ممنوعیت یا محدودیتی
از حیث قوانین و مقررات ازجمله قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت
دولتی و کشوری مصوب  1221جهت خرید ملک/امالک مورد مـزایده نداشته و چنانچه به هر دلیل خالف آن ثابت یا
کشف فسادی شود ،عالوهبراینکه بانک حق دارد معامله را بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی فسخ نماید،
اینجانب/اینجانبها (متقاضی خرید) نیز موظف به جبران کلیه خسارات و غرامات وارده به بانک میباشم/میباشیم.
 -23اینجانب/اینجانبها (متقاضی/متقاضیان) بدینوسیله اقرار و اعتراف مینماید/مینماییم ،برگه اعالن آگهی مزایده امالک
بانکملیایران را که جزء الینفک برگه شرایط مزایده است ،به دقت مطالعه نمودهام و کلیه شرایط و بندهای آن مورد
رضایت و قبول اینجانب/اینجانبها ،میباشد.
شرایط مندرج در این برگ به دقت خوانده شد و مورد قبول است.

به تاریخ ................................. :

نام و نامخانوادگی متقاضی/متقاضیان خرید
امضاء :
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بسمهتعالی
بانک ملی ایران

تاریخ 13 .... / .... / .... :

برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده
(امالک دارای سند ثبتی ،بهصورت نقد و اقساط( ،اجارهبهشرطتملیک -تخلیه)
بااطالع کامل از مفاد آگهی مزایده مندرج و منتشـــره در (اطالعیه/روزنامه/ســـایت بانکملیایران) مورخ  .........../ .... / ....در مورد
فروش ملک واقع در  ...........................................................................اینجانب  .......... ........................فرزند...................دارای شــناسنامه شماره
 ......................صادره از  ..............بهشرح زیرتقاضای شرکت درمزایده را دارم- .
* توجه  :مبلغ پیشنهادی الزاماً به صورت عددی و حروفی و به نحوه کامالً خوانا و بدون قلمخوردگی،
خطخوردگی و بهصورت غیرمخدوش درجگردد.
پالک ثبتی :
نشانی ملک :
ریال

عددی
مبلغ پیشنهادی متقاضی:

ریال

حروفی
متقاضی خرید بصورت  ....درصد نقد و  ....درصد الباقی اقساط برای مدت  ....ماه با سود  ....درصد

بدینوسـیله اقراروتأییدمینمایم کلیه اطالعات الزم راجع به موضـوع مزایده بوسـیله مسئولین بانک و برگزارکنندگان مزایده دراختیار
اینجانب قرارگرفته اسـت و از مورد مزایده بازدید نموده و با اشـراف کامل برجمیع اوصـاف ،مشـخصـات و خصــوصیات مورد مزایده و
مطـالعـه و قرائـت دقیق برگ شـــرایط مزایده و بهمنظور اعالم قبول کلیه شـــرایط مزایده این برگ پیشـــنهاد را امضـــاءنمودهام و
اقرارمینمایم چنانچه در مزایده ،برنده شـناختهشدم موظف به رعایت کلیه شرایط مندرج در برگ مزایده می باشم و ضمن عقد خارج
الزم به بانک حق و اختیار و وکالت بالعزل میدهم که درصــورت عدم انجام تعهدات اینجانب بهشــرح مندرج دربرگ شــرایط مزایده،
بـانک ســـپرده شـــرکت در مزایده تودیعی اینجانب را به موجب فیش نقدی شـــماره  ....................................................بدون هیچگونه
تشــریفاتی رأسـاً بهنفع خود ضــبط و برداشــت نماید و درصــورت عدم انجام تعهدات بهشــرح مندرج در برگ شــرایط مزایده چنانچه
خسـاراتی به بانک وارد آید رأسـاً ازعهده خسـارات وارده برآیم و متعهد به جبران آن می باشـم و تشخیص و اعالم بانک در این مورد
معتبرخواهدبود و اینجانب حق هرگونه ایراد و اعتراض و بحثوگفتگوئی را در قبال بانک از خود سلب و اسقاط نمودم.
ضـمناٌ اصل فیش شماره ................................ :به مبلغ  .................................................................. . :ریال معادل  2درصد قیمت پایه مزایده
که نزد بانک ملی شعبه  .................................واریز گردیده پیوست میباشد.
شماره تلفنی که بتوان فوراً با اینجانب تماس گرفت ............................................... :
آدرس............................................................................................................................................................................................. :
کدپستی ..................................... :بهتاریخ .................................... :کدملی متقاضی............................................ :
امضاء متقاضی خرید
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امالک دارای سند ثبتی،بصورت نقدواقساط،
(اجاره به شرط تملیک تخلیه)

بانکملیایران ،به نشانی................................................................................................................................................. :که ذیالً بهطور اختصار ((بانک)) نامیده
میشود ،درنظر دارد در چارچوب ضوابط و مقررات جاری حاکم و از طریق مزایده :
ـ ملک موضوع پالک ثبتی  ................................فرعی از  ...............اصلی ،واقع در  ......................................................................را به باالترین قیمت با
شرایط زیر بفروشد :
 -1بانک ملک موصوف را با شرایط و وضعیت موجود که تخلیه است به فروش میرساند و به صورت نقد و اقساط به شرح
آگهی مزایده منتشر شده ،به شیوه ((عقد اجاره به شرط تملیک)) واگذار مینماید .
 -2با برنده مزایده قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقدخواهدشد و هرگاه برنده مزایده کلیه تعهدات خود را به موجب قرارداد
مذکور ایفاد نماید بانک نسبت به انتقال مورد مزایده به وی اقدام خواهد نمود .
 -2متقاضی خرید اقرار و تأیید مینماید که ملک مورد مزایده را رؤیت و بازدید نموده و از جمیع مشخصات ،خصوصیات و
کیفیات آن از هر جهت و بابت ،به ویژه تصرف شخص/اشخاص ثالث بر ملک مورد مزایده بهطور کامل اطالع حاصل
نموده و هیچگونه جهل و یا ابهامی راجع به آن ندارد و اعالم و تصریح می نماید چنانچه دراین مزایده برندهگردد ،بدون
طرح درخواست تخلیه ملک از بانک ،ملک مورد مزایدهرا شخصاً تسلممینماید.
 -4رسید فیش پرداختی سپرده شرکت در مزایده (ودیعه) که معادل  %2قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی میباشد به
وسیله متقاضی طی فیش نقدی (در استانها ،به حساب اداره امور شعب استان و در تهران به حساب شماره
4112122282443بنام اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی ومازاد بانک ملی ایران) واریز گردیده را به همراه
پاکت (الف) تحویل داده میشود .
 -2متقاضی خرید بایستی برگههای پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده و شرایط مزایده را پس از تکمیل و امضاء کلیه
صفحات به انضمام رسید فیش نقدی معادل  %2قیمت پایه مزایده برای شرکت در مزایده به بانک تسلیم و رسید آن را
دریافت نماید .

نام و نامخانوادگی متقاضی/متقاضیان خرید
امضاء :

14

 -1تشریفات مربوط به انتقال رسمی مورد معامله منحصراً در دفترخانه اسنادرسمی که ازطرف بانک تعیین میشود انجام خواهد شد.
 -1متقاضی باید برگ پیشنهاد قیمت و تعهدنامه شرکت در مزایده و روگرفت چک (موضوع بند )4را در پاکت الک شده و اصل فیش
نقدی را نیز خارج از پاکت تحویل اداره امورشعب استان  .................................اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد دهد
و رسید دریافت نماید .ضمناً در پشت پاکت ،نشانی ملک موردنظر در مزایده ،نام و شهرت و نشانی و شماره تلفنهای
ثابت و همراه خود را درج نماید .
 -8ارائه پیشنهاد قیمت (ایجاب) ازطرف متقاضی درحکم این است که نامبرده از جزئیات و کم و کیف ملک مورد مزایده
کامالً آگاه میباشد و حق هیچگونه ادعا و یا اعتراض بعدی را تحت هیچ عنوان نخواهدداشت.
 -3قیمت اعالم شده از سوی متقاضیان نباید از قیمت پایه کمتر باشد .
 -14متقاضی از زمان درج آگهی در روزنامه حداکثر تا تاریخ  .....................مهلت خواهد داشت که برگهای مذکور را به اداره کل مدیریت
و فروش اموال تملیکی و مازاد  /اداره امور شعب استان  ..............................................بانک ملی ایران تسلیم نماید .
 -11به پیشنهادهای مبهم ،مشروط ،مخدوش و بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعداز انقضاء مدت مقرر در آگهی به اداره
امورشعب /اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد برسد ترتیب اثر داده نمیشود .
 -12شرکتکننده در مزایده باید از توانایی الزم برای خرید موضوع مزایده برخوردار باشد .
 -12شرکتکننده در مزایده نباید ممنوعالمعامله باشد .
 -14رعایت کلیه موارد مندرج و مواعد اعالم شده در اسناد و برگههای مزایده الزامی است .
 -12بازدید از ملک موضوع مزایده الزامی است .
 -11ملک موضوع مزایده صرفاً با وضعیت و شرایط موجود که به رؤیت و اطالع کامل پیشنهاددهندگان رسیده است به فروش
میرسد .

نام و نامخانوادگی متقاضی/متقاضیان خرید
امضاء :
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 -11پساز گشــایش پاکتهای قیمت ،چنانچه بانک خریداری را که باالترینقیمت را پیشــنهاد نموده اســت بهعنوان برنده
مزایده تشــخیصدهد و در چارچوب ضــوابط و تشــریفات الزم پیشــنهاد (ایجاب) او را ((قبول))نماید .مراتب را کتباً (و
حداکثر 35روز پساز گشـایش پاکتهای پیشـنهاد قیمت) ازطریق پسـتسـفارشـی (پیشتازدوقبضه) به برنده مزایده به
نشـانی وی به شرح مندرج در ذیل برگ تعهد نامه شرکت در مزایده ،ابالغخواهدنمود .اقدام بانک در ارائه نامه حاوی قبول
پیشنهاد به برنده در حکم اعالم ((قبول)) و روز تحویل نامه به اداره پست مبدأ و مبنای این اقدام محاسبه میگردد.
 -18برنـده مزایـده متعهدمیگردد حداکثر ظرف مهلت 15روز ازتاریخ ابالغ کتبی بانک (مبنای تاریخ ابالغ ،تاریخ ارائه نامه
موصوف به دفتر پست منطقه مربوطه میباشد) حسب مورد به :
 -1-18اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی ومازاد
 -2-18اداره امور شعب استان  ....................................بانک ملی ایران
مراجعه نموده و نســبت به امضــاء و انعقاد قرارداد اجارهبهشــرطتملیک اقدام نماید ،درصــورت عدم حضــور برنده مزایده در
مهلت مقرر یا امتناع از امضـای مبایعهنامه تمامی ،سپرده مذکور در بند ( )4بهعنوان ضرروزیان به بانک ،به نفع بانک ضبط
خواهدشد .
 -13پساز گشـایش پاکتهای پیشـنهاد قیمت شرکتکنندگان در مزایده ،سپرده شرکتکنندگان (به استثناء نفر اول و
دوم برنده مزایده) حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ گشایش پاکتها به آنها مسترد میگردد .
 -24مدارک الزم برای شرکت در مزایده :
 1-25پاکت ( الف ) شامل :
 -1-1-24تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی (اشخاص حقیقی)
 -2-1-24تصـویر معرفینامه شـرکت ،تصویر اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی ،و مدارک مثبت
هویت مدیران و صاحبان امضاء اسناد تعهدآور.
 -2-1-24چنانچه شـخصـی به نام دیگری و برای او در مزایده شرکت نموده تصاویر اسناد و مدارک مثبت احراز سمت و
هویت او( .درصـورتی که اشـخاص حقیقی به صـورت شـراکت در مزایده شـرکت نمودهاند درج نام کلیه شرکاء
الزامی است و کلیه اوراق باید به امضاء آنان برسد).
 -4-1-24اسناد شرکت در مزایده به صورت مهر و امضاء شده باشد .
 -2-1-24اصل فیش نقدی (معادل  %0سپرده شرکت در مزایده) .
 -2-24پاکت (ب) شامل :
 -1-2-24فرم پیشنهاد قیمت .
 -2-2-24تعهدنامه شرکت در مزایده .
 -21اعالم مراتب ((قبول)) به برنده مزایده باید پیشاز پایان اعتبار (مدت  6ماهه) نظر کارشــناس رســمی دادگســتری
صورت پذیرد .
نام و نامخانوادگی متقاضی/متقاضیان خرید
امضاء :
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 -22چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید ،ســپرده شــرکت در مزایده وی به شــرح بند  13به نفع بانک ضــبط
میگردد ،دراینصورت بانک مختارخواهدبود ضمن ابالغ ((قبول)) به برنده دوم (شخصی که قیمت پیشنهادی او در
مرتبه دوم قرار دارد به شـرطی که تفاوت قیمت پیشـنهادی او با برنده مزایده از مبلغ سپرده بیشتر نباشد) از طریق
پسـت سفارشی (پیشتازدوقبضه) به شرح بند  11با برنده دوم انعقاد قراردادنماید ،درصورت امتناع نفر دوم ،سپرده
وی نیز به نفع بانک ضبط خواهدشد .
 -22برنده دوم مزایده پساز گذشت 45روز از اعالم نتیجه مزایده ،میتواند نسبت به استرداد سپرده شرکت در مزایده اقدام
نماید .همچنین بالفاصله پساز انعقاد قراداد با برنده اول مزایده ،سپرده شرکت در مزایده نفر دوم مستردخواهدشد .
تبصره  :1پساز فراهمشدن مقدمات ،تنظیم سند رسمی انتقال/واگذاری در دفتراسنادرسمی منوط به ایفاء تعهدات مندرج
در قرارداد اجارهبهشــرطتملیک ازســوی برنده مزایده خواهدبود که دراینصــورت مراتب ازطرف بانک کتباً به برنده
مزایده اعالمخواهدشد .
تبصــره  :2متقاضــی خرید میتواند حداکثر تا  43ســاعت قبلاز آخرین مهلت دریافت پاکتهای مزایده بهصــورت کتبی
انصـراف نماید و درخواسـت اسـترداد سـپرده موضوع بند  4را بنماید ،در این صورت پاکت وی گشوده نشده به
انضمام سپرده شرکت در مزایده به وی مسترد و رسید اخذ میگردد.
تبصـره  :3هرگاه برنده مزایده در فاصله زمانی اعالم برنده شدن در مزایده و انقضای مهلت امضای سند انتقال و واگذاری
سـ رقفلی در دفتر اسناد رسمی وجوهی بابت قسمتی از بهای مورد معامله به بانک بپردازد لیکن در مهلت مقرر
نسبت به امضای سند مذکور در دفتر اسناد رسمی اقدام ننماید ،مبلغ پرداختی و همچنین سپرده موضوع بند 4
به نفع بانک ضبط خواهد شد و هیچگونه حقی نسبت به مورد معامله نخواهد داشت.
تبصـره  :4هرگاه امضای سند انتقال در دفترخانه توسط برنده مزایده ظرف مهلت مقرر بهعلت فوت یا حجر ممکن نگردد
ســپرده موضــوع بند 4و همچنین مبلغی که احیاناً قبلاز امضــای ســند انتقال به بانک پرداختشــده اســت به
قائممقام قانونی نامبرده مسـتردخواهدگردید مشـروط بهاینکه اوالً درمورد فوت ،گواهی رسمی و درمورد حجر،
مدرک و حکم رسـمی و قطعی به بانک تسلیم شود .ثانیاً گواهی و مدارک مذکور حاکی از این باشد که فوت یا
حجر ظرف مهلت مقرر برای امضای سند انتقال اتفاق افتاده است .ضمناً قائم مقام قانونی او نیز هیچ حقی تحت
هیچ عنوان نسبت به مورد مزایده نخواهدداشت .
 -24درصـورتی که پیشـنهاد خریدار مورد قبول واقعگردد و مورد مزایده به او منتقلشـود سپرده موضوع بند  4این برگ
بابت قسمتی از بهای مورد معامله محسوب خواهدگردید .
 -22چنانچه برنده مزایده مفاد قرارداد اجارهبهشرطتملیک را بهطور کامل انجام ندهد ،مورد از موارد فسخ قرارداد محسوب
و کلیه پرداختیها ( %0ودیعه شــرکت در مزایده و اقســاط پرداختی) برنده مزایده بهعنوان جبران خســارت وارده به
بانک به نفع بانک ضبط خواهدشد .
نام و نامخانوادگی متقاضی/متقاضیان خرید
امضاء :
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 -21در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر  ،خریدار مکلف به پرداخت وجه التزام روزانه به ازای هر سه هزار
سه ریال در هر روز میباشد  .مبلغ وجه التزام مذکور مقطوع بوده و بدل از انجام تعهدات اصلی نمیباشد و در صورت
عدم واریز دو قسط از اقساط مقرر بانک میتواند ضمن فسخ قرار داد اجاره به شرط تملیک و ضبط وجوه دریافتی ،
نسبت به خلع ید از متقاضی خرید اقدام نماید .
 -21بانک ملی ایران تا قبل از ارســال و ابالغ نامه ((قبول)) به برنده مزایده مطابق شــرح بند  11در رد یا قبول پیشــنهاد
خرید ،همچنین تجدید جلسـه یا انصراف از مزایده و فروش بدون ذکر دلیل مختار است ،درصورت رد پیشنهاد خرید
ازسوی بانک یا انصراف بانک از مزایده و فروش ملک خود ،سپرده بند 4به متقاضی خرید مستردمیگردد و درصورت
تجدید جلسـه چنانچه متقاضی خرید مایل باشد می تواند سپرده پرداختی را از بانک مستردنکرده و در جلسه مزایده
بعدی شـرکت کند .به همین ترتیب اسـت درصـورتی که جلسـه مزایده بازهم تجدید شود ،هرگاه متقاضی خرید که
پساز تجدید جلسـه مزایده ازطرف بانک سـپرده موضـوع بند 4را تا تاریخ تشـکیل جلسه یا جلسات بعدی مزایده از
بانک مستردننموده است و با شرکت در جلسات مزایده ،برنده اعالم ،ولی در ظرف مهلت مقرر نسبت به امضای سند
انتقال در دفترخانه اقدام ننماید سپرده ،بالعوض وی نیز به نفع بانک ضبط خواهدشد .
 -28میزان وجه التزام قابل درج در قرارداد اجاره به شرط تملیک  ،دو برابر حداکثر نرخ عقود مبادله ای میباشد.
 -23هزینه نشر آگهی و کارشناس (دستمزد ارزیابی کارشناسان) برعهده خریدار است و مشارالیه میبایست این هزینهها را
براساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد مبایعهنامه نقداً در وجه بانک واریز نماید .
 -24هزینههای مربوط به تهیه مفاصـاحسـابها تا زمان تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک برعهده فروشنده و پساز آن
برعهده خریداراست ،مالیات نقلوانتقال و هزینه تنظیمسند وحقالتحریر وحقالثبت تماماً بهعهده خریدار میباشد .
 -21اینجـانـب/اینجـانبها (متقاضـــی/متقاضـــیان) بدینوســـیله اقرار و اعتراف مینمایم/مینماییم که هیچ ممنوعیت یا
محدودیتی از حیث قوانین و مقررات ازجمله قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت
در معامالت دولتی و کشــوری مصــوب  1221جهت خرید ملک/امالک مورد مزایده نداشــته و چنانچه به هر دلیل
خالف آن ثابت یا کشـف فسـادی شود ،عالوهبراین که بانک حق دارد معامله را بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی
فســـخ نمـاید ،اینجانب/اینجانبها (متقاضـــی خرید) نیز موظف به جبران کلیه خســـارات و غرامات وارده به بانک
میباشم/میباشیم .
 -22اینجانب/اینجانبها (متقاضـــی/متقاضـــیان) بدینوســـیله اقرار و اعتراف مینماید/مینماییم ،برگه اعالن آگهی مزایده
امالک بانک ملی ایران را که جزء الینفک برگه شرایط مزایده است ،به دقت مطالعه نمودهام و کلیه شرایط و بندهای
آن مورد رضایت و قبول اینجانب/اینجانبها میباشد .
شرایط مندرج در این برگ به دقت خوانده شد و مورد قبول است .
به تاریخ ......................... :
نام و نامخانوادگی متقاضی/متقاضیان خرید
امضاء :
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بسمهتعالی

فرم شماره ()4

بانک ملی ایران
تاریخ 13 .... / .... / .... :

برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده
(امالک دارای سند ثبتی ،بهصورت نقد و اقساط( ،اجارهبهشرطتملیک -متصرف دار)
بااطالع کامل از مفاد آگهی مزایده مندرج و منتشره در (اطالعیه/روزنامه/سایت بانکملیایران) مورخ  .........../ .... / ....در مورد فروش
ملک واقع در  ...........................................................................اینجانب  ..................................فرزند...................دارای شناسنامه شماره
 ......................صادره از  ..............بهشرح زیرتقاضای شرکت درمزایده را دارم.
* توجه  :مبلغ پیشنهادی الزاماً به صورت عددی و حروفی و به نحوه کامالً خوانا و بدون قلمخوردگی،
خطخوردگی و بهصورت غیرمخدوش درجگردد.

پالک ثبتی :
نشانی ملک :
مبلغ پیشنهادی متقاضی:

عددی

ریال

حروفی

ریال

متقاضی خرید بصورت  ....درصد نقد و  ....درصد الباقی اقساط برای مدت  ....ماه با سود  ....درصد
بدینوسیله اقراروتأییدمینمایم کلیه اطالعات الزم راجع به موضوع مزایده بوسیله مسئولین بانک و برگزارکنندگان مزایده دراختیار
اینجانب قرارگرفته است و از مورد مزایده بازدید نموده و با اشراف کامل برجمیع اوصاف ،مشخصات و خصوصیات مورد مزایده و مطالعه
و قرائت دقیق برگ شرایط مزایده و بهمنظور اعالم قبول کلیه شرایط مزایده این برگ پیشنهاد را امضاءنمودهام و اقرارمینمایم چنانچه
در مزایده ،برنده شناختهشدم موظف به رعایت کلیه شرایط مندرج در برگ مزایده میباشم و ضمن عقد خارج الزم به بانک حق و
اختیار و وکالت بالعزل میدهم که درصورت عدم انجام تعهدات اینجانب بهشرح مندرج دربرگ شرایط مزایده ،بانک سپرده شرکت در
مزایده تودیعی اینجانب را به موجب فیش نقدی شماره  .................................بدون هیچگونه تشریفاتی رأساً بهنفع خود ضبط و برداشت
نماید و درصورت عدم انجام تعهدات بهشرح مندرج در برگ شرایط مزایده چنانچ ه خساراتی به بانک وارد آید رأساً ازعهده خسارات
وارده برآیم و متعهد به جبران آن می باشم و تشخیص و اعالم بانک در این موردمعتبرخواهدبود واینجانب حق هرگونه ایراد واعتراض
وبحثوگفتگوئی را درقبال بانک ازخود سلبواسقاط نمودم.
ضـمناٌ اصل فیش شماره ................... ............. :به مبلغ  ................................................................... :ریال معادل  2درصد قیمت پایه مزایده
که نزد بانک ملی شعبه  .................................واریز گردیده پیوست میباشد.
شماره تلفنی که بتوان فوراً با اینجانب تماس گرفت ............................................... :
آدرس...................................................................... ....................................................................................................................... :
کدپستی ..................................... :به تاریخ .................................... :کدملی متقاضی............................................ :
امضاء متقاضی خرید
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بسمهتعالی

فرم شماره 4

بانک ملی ایران
( امالک دارای سند ثبتی )
نقدواقساط ،اجارهبهشرطتملیک -متصرفدار

برگه شرایط و نحوه شرکت در مزایده
بانکملیایران ،به نشانی................................................................................................................................................. :که ذیالً بهطور اختصار ((بانک)) نامیده
میشود ،درنظر دارد در چارچوب ضوابط و مقررات جاری حاکم و از طریق مزایده :
ـ ملک موضوع پالک ثبتی  ................................فرعی از  ...............اصلی ،واقع در  ......................................................................را به باالترین قیمت با
شرایط زیر بفروشد :
 -1بانک ملک موصوف را با شرایط و وضعیت موجود که دارای متصرف است به فروش میرساند و به صورت نقد و اقساط
به شرح آگهی مزایده منتشر شده ،به شیوه ((عقد اجاره به شرط تملیک)) واگذار مینماید  .بدیهی است بانک هیچگونه
تعهدی نسبت به تخلیه و رفع تصرف از ملک (عین مستاجره) نخواهد داشت و انجام کلیه اقدامات الزم به منظور تخلیه
و رفع تصرف ملک ازجمله طرح دعاوی حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی به عهده مستاجر (خریدار) و با هزینه وی
خواهد بود و درصورت لزوم حسب تقاضای مستاجر ،بانک درخصوص اعطای وکالت در دعاوی مذکور به وکیل قانونی و
صالحیت دار معرفی شده از سوی مستاجر اقدام می نماید.
 -2چنانچه برنده مزایده علی رغم اعطای وکالت (موضوع بند  )1از سوی بانک درخصوص تخلیه و رفع تصرف ملک در
مدت شش ماه از تاریخ تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک اقدام ننماید بانک مختار است ضمن ضبط معادل  2درصد
سپرده شرکت در مزایده و اخذ یا برداشت معادل اجاره  1ماه ملک نسبت به فسخ قرارداد و یا اعطای مدت بیشتر با
دریافت مالاالجاره مربوطه اقدام نماید.
 -2با برنده مزایده قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقدخواهدشد و هرگاه برنده مزایده کلیه تعهدات خود را به موجب
قرارداد مذکور ایفاد نماید بانک نسبت به انتقال مورد مزایده به وی اقدام خواهد نمود .
 -4متقاضی خرید اقرار و تأیید مینماید که ملک مورد مزایده را رؤیت و بازدید نموده و از جمیع مشخصات ،خصوصیات و
کیفیات آن از هر جهت و بابت ،به ویژه تصرف شخص/اشخاص ثالث بر ملک مورد مزایده بهطور کامل اطالع حاصل
نموده و هیچگونه جهل و یا ابهامی راجع به آن ندارد و اعالم و تصریح می نماید چنانچه دراین مزایده برندهگردد ،بدون
طرح درخواست تخلیه ملک و مطالبه هزینه آن از بانک و یا درخواست مهلت برای واریز پیش پرداخت و یا اقساط
متعلقه  ،ملک مورد مزایده را شخصاً تسلم مینماید.
 -2رسید فیش پرداختی سپرده شرکت در مزایده (ودیعه) که معادل  %2قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی میباشد به
وسیله متقاضی طی فیش نقدی (در استانها ،به حساب اداره امور شعب استان و در تهران به حساب شماره
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 4112122282443بنام اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی ومازاد بانک ملی ایران) واریز گردیده را به همراه
پاکت (الف) تحویل داده میشود .
 -1متقاضی خرید بایستی برگههای پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده و شرایط مزایده را پس از تکمیل و امضاء کلیه
صفحات به انضمام فیش نقدی معادل  %2قیمت پایه مزایده برای شرکت در مزایده به بانک تسلیم و رسید آن را دریافت
نماید .
 -1تشریفات مربوط به انتقال رسمی مورد معامله منحصراً در دفترخانه اسنادرسمی که ازطرف بانک تعیین میشود انجام خواهد شد.
 -8متقاضی باید برگ پیشنهاد قیمت و تعهدنامه شرکت در مزایده و اصل فیش نقدی (موضوع بند  )2را در پاکت الک شده و اصل
چک را نیز خارج از پاکت تحویل اداره امورشعب استان  .................................اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد دهد
و رسید دریافت نماید .ضمناً در پشت پاکت ،نشانی ملک موردنظر در مزایده ،نام و شهرت و نشانی و شماره تلفنهای
ثابت و همراه خود را درج نماید .
 -3ارائه پیشنهاد قیمت (ایجاب) ازطرف متقاضی درحکم این است که نامبرده از جزئیات و کم و کیف ملک مورد مزایده
کامالً آگاه میباشد و حق هیچگونه ادعا و یا اعتراض بعدی را تحت هیچ عنوان نخواهدداشت.
 -14قیمت اعالم شده از سوی متقاضیان نباید از قیمت پایه کمتر باشد .
 -11متقاضی از زمان درج آگهی در روزنامه حداکثر تا تاریخ  .....................مهلت خواهد داشت که برگهای مذکور را به اداره کل مدیریت
و فروش اموال تملیکی ومازاد  /اداره امور شعب استان  ..............................................بانک ملی ایران تسلیم نماید .
 -12به پیشنهادهای مبهم ،مشروط ،مخدوش و بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعداز انقضاء مدت مقرر در آگهی به اداره
امورشعب/اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی ومازادبرسد ترتیب اثر داده نمیشود .
 -12شرکتکننده در مزایده باید از توانایی الزم برای خرید موضوع مزایده برخوردار باشد .
 -14شرکتکننده در مزایده نباید ممنوعالمعامله باشد .
 -12رعایت کلیه موارد مندرج و مواعد اعالم شده در اسناد و برگههای مزایده الزامی است .
 -11بازدید از ملک موضوع مزایده الزامی است .
 -11ملک موضوع مزایده صرفاً با وضعیت و شرایط موجود که به رؤیت و اطالع کامل پیشنهاددهندگان رسیده است به
فروش میرسد .
نام و نامخانوادگی متقاضی/متقاضیان خرید
امضاء :
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 -18پساز گشایش پاکتهای قیمت ،چنانچه بانک خریداری را که باالترینقیمت را پیشنهاد نموده است بهعنوان برنده
مزایده تشخیصدهد و در چارچوب ضوابط و تشریفات الزم پیشنهاد (ایجاب) او را ((قبول))نماید .مراتب را کتباً (و حداکثر24
روز پساز گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت) ازطریق پستسفارشی (پیشتازدوقبضه) به برنده مزایده به نشانی وی به شرح
مندرج در ذیل برگ تعهد نامه شرکت در مزایده ،ابالغخواهدنمود .اقدام بانک در ارائه نامه حاوی قبول پیشنهاد به برنده در
حکم اعالم ((قبول)) و روز تحویل نامه به اداره پست مبدأ و مبنای این اقدام محاسبه میگردد.
 -13برنده مزایده متعهد میگردد حداکثر ظرف مهلت 14روز ازتاریخ ابالغ کتبی بانک (مبنای تاریخ ابالغ ،تاریخ ارائه نامه
موصوف به دفتر پست منطقه مربوطه میباشد) حسب مورد به :
 -1-13اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد
 -2-13اداره امور شعب استان  ....................................بانک ملی ایران
مراجعه نموده و نسبت به امضاء و انعقاد قرارداد اجارهبهشرطتملیک اقدام نماید ،درصورت عدم حضور برنده مزایده در مهلت
مقرر یا امتناع از امضای مبایعهنامه تمامی ،سپرده مذکور در بند ( )2بهعنوان ضرروزیان به بانک ،به نفع بانک ضبط خواهدشد.
 -24پساز گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت شرکتکنندگان در مزایده ،سپرده شرکتکنندگان (به استثناء نفر اول و دوم
برنده مزایده) حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ گشایش پاکتها به آنها مسترد میگردد .
 -21مدارک الزم برای شرکت در مزایده :
 1-21پاکت ( الف ) شامل :
 -1-1-21تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی (اشخاص حقیقی)
 -2-1-21تصویر معرفینامه شرکت ،تصویر اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی ،و مدارک مثبت
هویت مدیران و صاحبان امضاء اسناد تعهدآور.
 -2-1-21چنانچه شخصی به نام دیگری و برای او در مزایده شرکت نموده تصاویر اسناد و مدارک مثبت احراز سمت و
هویت او( .درصورتی که اشخاص حقیقی به صورت شراکت در مزایده شرکت نمودهاند درج نام کلیه شرکاء الزامی
است و کلیه اوراق باید به امضاء آنان برسد).
 -4-1-21اسناد شرکت در مزایده به صورت مهر و امضاء شده باشد .
 -2-1-21اصل فیش نقدی (معادل  %2سپرده شرکت در مزایده) .
 -2-21پاکت (ب) شامل :
 -1-2-21فرم پیشنهاد قیمت .
 -2-2-21تعهدنامه شرکت در مزایده .
 -22اعالم مراتب ((قبول)) به برنده مزایده باید پیشاز پایان اعتبار (مدت  1ماهه) نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت
پذیرد
نام و نامخانوادگی متقاضی/متقاضیان خرید
امضاء :
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 -22چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید ،سپرده شرکت در مزایده وی به شرح بند  13به نفع بانک ضبط میگردد،
دراینصورت بانک مختارخواهدبود ضمن ابالغ ((قبول)) به برنده دوم (شخصی که قیمت پیشنهادی او در مرتبه دوم
قرار دارد به شرطی که تفاوت قیمت پیشنهادی او با برنده مزایده از مبلغ سپرده بیشتر نباشد) از طریق پست سفارشی
(پیشتازدوقبضه) به شرح بند  18با برنده دوم انعقاد قراردادنماید ،درصورت امتناع نفر دوم ،سپرده وی نیز به نفع بانک
ضبط خواهدشد .
 -24برنده دوم مزایده پساز گذشت 44روز از اعالم نتیجه مزایده ،میتواند نسبت به استرداد سپرده شرکت در مزایده اقدام
نماید .همچنین بالفاصله پساز انعقاد قراداد با برنده اول مزایده ،سپرده شرکت در مزایده نفر دوم مستردخواهدشد .
تبصره  :1پساز فراهمشدن مقدمات ،تنظیم سند رسمی انتقال/واگذاری در دفتراسنادرسمی منوط به ایفاء تعهدات مندرج
در قرارداد اجارهبهشرطتملیک ازسوی برنده مزایده خواهدبود که دراینصورت مراتب ازطرف بانک کتباً به برنده مزایده
اعالمخواهدشد .
تبصره  :2متقاضی خرید میتواند حداکثر تا  48ساعت قبلاز آخرین مهلت دریافت پاکتهای مزایده بهصورت کتبی انصراف
نماید و درخواست استرداد سپرده موضوع بند  2را بنماید ،در این صورت پاکت وی گشوده نشده به انضمام سپرده
شرکت در مزایده به وی مسترد و رسید اخذ میگردد.
تبصره  :3هرگاه برنده مزایده در فاصله زمانی اعالم برنده شدن در مزایده و انقضای مهلت امضای سند انتقال و واگذاری
سرقفلی در دفتر اسناد رسمی وجوهی بابت قسمتی از بهای مورد معامله به بانک بپردازد لیکن در مهلت مقرر
نسبت به امضای سند مذکور در دفتر اسناد رسمی اقدام ننماید ،مبلغ پرداختی و همچنین سپرده موضوع بند 2
به نفع بانک ضبط خواهد شد و هیچگونه حقی نسبت به مورد معامله نخواهد داشت.
تبصره  :4هرگاه امضای سند انتقال در دفترخانه توسط برنده مزایده ظرف مهلت مقرر بهعلت فوت یا حجر ممکن نگردد
سپرده موضوع بند 2و همچنین مبلغی که احیاناً قبلاز امضای سند انتقال به بانک پرداختشده است به قائممقام
قانونی نامبرده مستردخواهدگردید مشروط بهاینکه اوالً درمورد فوت ،گواهی رسمی و درمورد حجر ،مدرک و
حکم رسمی و قطعی به بانک تسلیم شود .ثانیاً گواهی و مدارک مذکور حاکی از این باشد که فوت یا حجر ظرف
مهلت مقرر برای امضای سند انتقال اتفاق افتاده است .ضمناً قائممقام قانونی او نیز هیچ حقی تحت هیچ عنوان
نسبت به مورد مزایده نخواهدداشت .
 -22درصورتی که پیشنهاد خریدار مورد قبول واقعگردد و مورد مزایده به او منتقلشود سپرده موضوع بند  2این برگ بابت
قسمتی از بهای مورد معامله محسوب خواهدگردید .
 -21چنانچه برنده مزایده مفاد قرارداد اجارهبهشرطتملیک را بهطور کامل انجام ندهد ،مورد از موارد فسخ قرارداد محسوب
و کلیه پرداختیهای ( %2ودیعه شرکت در مزایده و اقساط پرداختی) برنده مزایده بهعنوان جبران خسارت وارده به
بانک به نفع بانک ضبط خواهدشد
نام و نامخانوادگی متقاضی/متقاضیان خرید
امضاء :
12

 -21در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر  ،خریدار مکلف به پرداخت وجه التزام روزانه به ازای هر سه هزار
سه ریال در هر روز میباشد  .مبلغ وجه التزام مذکور مقطوع بوده و بدل از انجام تعهدات اصلی نمیباشد و در صورت عدم واریز
دو قسط از اقساط مقرر بانک میتواند ضمن فسخ قرار داد اجاره به شرط تملیک و ضبط وجوه دریافتی  ،نسبت به خلع ید از
متقاضی خرید اقدام نماید .
 -28بانک ملی ایران تا قبل از ارسال و ابالغ نامه ((قبول)) به برنده مزایده مطابق شرح بند  18در رد یا قبول پیشنهاد خرید،
همچنین تجدید جلسه یا انصراف از مزایده و فروش بدون ذکر دلیل مختار است ،درصورت رد پیشنهاد خرید ازسوی بانک یا
انصراف بانک از مزایده و فروش ملک خود ،سپرده بند 2به متقاضی خرید مستردمیگردد و درصورت تجدید جلسه چنانچه
متقاضی خرید مایل باشد میتواند سپرده پرداختی را از بانک مستردنکرده و در جلسه مزایده بعدی شرکتکند .به همین
ترتیب است درصورتی که جلسه مزایده بازهم تجدید شود ،هرگاه متقاضی خرید که پساز تجدید جلسه مزایده ازطرف بانک
سپرده موضوع بند 2را تا تاریخ تشکیل جلسه یا جلسات بعدی مزایده از بانک مستردننموده است و با شرکت در جلسات
مزایده ،برنده اعالم ،ولی در ظرف مهلت مقرر نسبت به امضای سند انتقال در دفترخانه اقدام ننماید سپرده ،بالعوض وی نیز
به نفع بانک ضبط خواهدشد .
 -23هزینه نشر آگهی و کارشناس (دستمزد ارزیابی کارشناسان) برعهده خریدار است و مشارالیه میبایست این هزینهها را
براساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد مبایعهنامه نقداً در وجه بانک واریزنماید .
 -24میزان وجه التزام قابل درج در قرارداد اجاره به شرط تملیک  ،دو برابر حداکثر نرخ عقود مبادله ای میباشد.
 -21هزینههای مربوط به تهیه مفاصاحسابها تا زمان تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک برعهده فروشنده و پساز آن
برعهده خریداراست ،مالیات نقلوانتقال و هزینه تنظیمسند وحقالتحریر وحقالثبت تماماً بهعهده خریدار میباشد .
 -22اینجانب/اینجانبها (متقاضی/متقاضیان) بدینوسیله اقرار و اعتراف مینمایم/مینماییم که هیچ ممنوعیت یا محدودیتی
از حیث قوانین و مقررات ازجمله قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت
دولتی و کشوری مصوب  1221جهت خرید ملک/امالک مورد مزایده نداشته و چنانچه به هر دلیل خالف آن ثابت یا
کشف فسادی شود ،عالوهبراینکه بانک حق دارد معامله را بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی فسخ نماید،
اینجانب/اینجانبها (متقاضی خرید) نیز موظف به جبران کلیه خسارات و غرامات وارده به بانک میباشم/میباشیم .
 -22اینجانب/اینجانبها (متقاضی/متقاضیان) بدینوسیله اقرار و اعتراف مینماید/مینماییم ،برگه اعالن آگهی مزایده امالک
بانک ملی ایران را که جزء الینفک برگه شرایط مزایده است ،به دقت مطالعه نمودهام و کلیه شرایط و بندهای آن مورد
رضایت و قبول اینجانب/اینجانبها میباشد.
شرایط مندرج در این برگ به دقت خوانده شد و مورد قبول است .
به تاریخ ......................... :
نام و نامخانوادگی متقاضی/متقاضیان خرید
امضاء :
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بسمهتعالی
بانک ملی ایران

تاریخ 13 .... / .... / .... :

برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده
((سرقفلی) بهصورت نقدواقساط (تخلیه))
بااطالع کامل از مفاد آگهی مزایده مندرج و منتشره در (اطالعیه/روزنامه/سایت بانکملیایران) مورخ  .........../ .... / ....در مورد واگذاری
سرقفلی ملک واقع در  ......................................................................................اینجانب  ..................................فرزند  ....................دارای شناسنامه
شماره  .........................صادره از  .................بهشرح زیرتقاضای شرکت درمزایده را دارم.

* توجه

 :مبلغ پیشنهادی الزاماً به صورت عددی و حروفی و به نحوه کامالً خوانا و بدون قلم-
خطخوردگی و بهصورت غیرمخدوش درجگردد.
خوردگی،

پالک ثبتی :
نشانی ملک :
مبلغ پیشنهادی متقاضی:

عددی
حروفی
متقاضی خرید بصورت  ....درصد نقد و  ....درصد الباقی اقساط برای مدت  ....ماه با سود  ....درصد

ریال
ریال

بدینوسیله اقراروتأییدمی نمایم کلیه اطالعات الزم راجع به موضوع مزایده بوسیله مسئولین بانک و برگزارکنندگان مزایده دراختیار
اینجانب قرارگرفته است و از مورد مزایده بازدید نموده و با اشراف کامل برجمیع اوصاف ،مشخصات و خصوصیات مورد مزایده و مطالعه
و قرائت دقیق برگ شرایط مزایده و بهمنظور اعالم قبول کلیه شرایط مزایده این برگ پیشنهاد را امضاءنمودهام و اقرارمینمایم چنانچه
در مزایده ،برنده شناختهشدم موظف به رعایت کلیه شرایط مندرج در برگ مزایده میباشم و ضمن عقد خارج الزم به بانک حق و
اختیار و وکالت بالعزل میدهم که درصورت عدم انجام تعهدات اینجانب بهشرح مندرج دربرگ شرایط مزایده ،بانک سپرده شرکت در
مزایده تودیعی اینجانب را به موجب فیش نقدی شماره  ....................................................بدون هیچگونه تشریفاتی رأساً بهنفع خود ضبط
و برداشت نماید و درصورت عدم انجام تعهدات به شرح مندرج در برگ شرایط مزایده چنانچه خساراتی به بانک وارد آید رأساً ازعهده
خسارات وارده برآیم و متعهد به جبران آن میباشم و تشخیص و اعالم بانک در این مورد معتبرخواهدبود و اینجانب حق هرگونه ایراد
و اعتراض و بحثوگفتگوئی را در قبال بانک از خود سلب و اسقاط نمودم.
ضـمناٌ اصـل فیش شماره ................................ :به مبلغ  ................................................................... :ریال معادل  2درصد قیمت پایه مزایده که نزد بانک ملی شعبه
 .................................واریز گردیده پیوست میباشد.

شماره تلفنی که بتوان فوراً با اینجانب تماس گرفت ............................................... :
آدرس........................................................................... ............................................................................................................................. :
کد پستی ...................................... :به تاریخ ....................................... :کدملی متقاضی................................................... :
امضاء متقاضی خرید
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فرم شماره 2

بانک ملی ایران
(سرقفلی)نقدواقساط-تخلیه
برگه شرایط و نحوه شرکت در مزایده

بانک ملی ایران ،به نشانی :
که ذیالٌ بطور اختصار ((بانک)) نامیده میشود ،درنظردارد در چارچوب ضوابط و مقررات جاری حاکم و از طریق مزایده :
ـ سرقفلی ملک واقع در  ............................................................................................................................................................................................را به باالترین
قیمت با شرایط واگذار نماید:
 -1بانک سرقفلی ملک موصوف را با شرایط و وضعیت موجود که تخلیه است به صورت نقد و اقساط به شرح آگهی مزایده
منتشر شده و به شیوه ((انعقاد صلح حقوق اقساطی)) واگذار مینماید.
 -2با برنده مزایده ((عقدصلححقوقاقساطی)) منعقدخواهدشد و هرگاه برنده مزایده کلیه تعهدات خود را وفق قرارداد مذکور
ایفاءننماید بانک بهموجب قبوضاقساطی صادره دردفتراسنادرسمی که مستند طلب ذمهای میباشد اقدام الزم بهمنظور
وصول مطالبات خود بهعملخواهدآورد و باتوجه به حق فسخ مندرج در سند صلح تنظیمی (به مدت دوره اقساط) بانک
محق به فسخ عقد صلح مذکور میباشد.
 -2متقاضی خرید اقرار و تأیید مینماید که ملک مورد مزایده را رؤیت و بازدید نموده و از جمیع مشخصات ،خصوصیات و
کیفیات آن از هر جهت و بابت ،بطور کامل اطالع حاصل نموده و هیچگونه جهل و یا ابهامی راجع به آن ندارد.
 -4 -1رسید فیش پرداختی سپرده شرکت در مزایده (ودیعه) که معادل  %2قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی میباشد به
وسیله متقاضی طی فیش نقدی (در استانها ،به حساب اداره امور شعب استان و در تهران به حساب شماره
4112122282443بنام اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی ومازاد بانک ملی ایران) واریز گردیده را به همراه
پاکت (الف) تحویل داده میشود .
 -2متقاضی خرید بایستی برگههای پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده و شرایط مزایده را پس از تکمیل و امضاء کلیه
صفحات بهانضمام اصل فیش نقدی معادل  %2قیمت پایه مزایده برای شرکت در مزایده به بانک تسلیم و رسید آن را
دریافت نماید.
نام ونام خانوادگی متقاضی/متقاضیان خرید
امضاء :
11

 -1تشریفاتمربوط بهتنظیمسندصلححقوقاقساطیمنحصراًدردفترخانهاسنادرسمیکهازطرف بانک تعیین میشود ،انجامخواهدشد.
 -1متقاضی باید برگ پیشنهاد قیمت و تعهدنامه شرکت در مزایده و روگرفت چک (موضوع بند )4را در پاکت الک شده و اصل فیش
نقدی را نیز خارج از پاکت تحویل اداره امور شعب استان  /...................................................اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد
دهد و رسید دریافتنماید .ضمناً در پشت پاکت ،نشانی ملک موردنظر درمزایده ،ناموشهرت و نشانی و شمارهتلفنهای
ثابت و همراه خود را درج نماید.
 -8ارائه پیشنهاد قیمت (ایجاب) از طرف متقاضی در حکم این است که نامبرده از جزئیات و کم و کیف ملک مورد مزایده
کامالً آگاه میباشد و حق هیچگونه ادعا و یا اعتراض بعدی را تحت هیچ عنوان نخواهد داشت.
 -3قیمت اعالم شده از سوی متقاضیان نباید از قیمت پایه کمتر باشد.
 -14متقاضی از زمان درج آگهی در روزنامه حداکثر تا تاریخ  .......................................مهلت خواهد داشت که برگهای مذکور را به اداره کل
مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد  /اداره امور شعب استان  ....................................................بانک ملی ایران تسلیم نماید.
 -11به پیشنهادهای مبهم ،مشروط ،مخدوش و بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعداز انقضاء مدت مقرر در آگهی به اداره
امورشعب/اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد برسد ترتیب اثر داده نمیشود.
 -12شرکتکننده در مزایده باید از توانایی الزم برای خرید موضوع مزایده برخوردار باشد.
 -12شرکتکننده در مزایده نباید ممنوعالمعامله باشد.
 -14رعایت کلیه موارد مندرج و مواعد اعالم شده در اسناد و برگههای مزایده الزامی است.
 -12بازدید از ملک موضوع مزایده الزامی است.
 -11ملک موضوع سرقفلی و مزایده صرفاٌ با وضعیت و شرایط موجود که به رؤیت و اطالع کامل پیشنهاددهندگان رسیده
است به فروش میرسد.
 -11پس از گشایش پاکتهای قیمت ،چنانچه بانک خریداری را که باالترین قیمت را پیشنهاد نموده است بهعنوان برنده
مزایده تشخیص دهد و در چارچوب ضوابط و تشریفات الزم پیشنهاد (ایجاب) او را ((قبول)) نماید .مراتب را کتباٌ (و
حداکثر 24روز پس از گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت) ازطریق پست سفارشی (پیشتازدو قبضه) به برنده مزایده به
نشانی وی به شرح مندرج در ذیل برگ تعهدنامه شرکت در مزایده ،ابالغ خواهد نمود .اقدام بانک در ارائه نامه حاوی
قبول پیشنهاد به برنده در حکم اعالم ((قبول)) و روز تحویل نامه به اداره پست مبدأ و مبنای این اقدام محاسبه میگردد.
 -18برنده مزایده متعهد میگردد حداکثر ظرف مهلت  14روز از تاریخ ابالغ کتبی بانک (مبنای تاریخ ابالغ ،تاریخ ارائه نامه
موصوف به دفتر پست منطقه مربوطه میباشد) حسب مورد به:
 -1-18اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران
نام ونام خانوادگی متقاضی/متقاضیان خرید
امضا:
11

 -2-18اداره امور شعب استان  ....................................بانک ملی ایران.
مراجعه نموده و نسبت به امضاء و انعقاد قرارداد مربوطه اقدام نماید .درصورت عدم حضور برنده مزایده در مهلت مقرر یا
امتناع از امضای مبایعهنامه تمامی سپرده مذکور در بند ( )4به عنوان ضرر و زیان به بانک ،به نفع بانک ضبط خواهد شد.
 -13پس از گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت شرکتکنندگان در مزایده ،سپرده شرکتکنندگان (به استثناء نفر اول و دوم
برنده مزایده) حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ گشایش پاکتها به آنها مسترد میگردد.
 -24مدارک الزم برای شرکت در مزایده:
 -1-24پاکت (الف) شامل:
 -1-1-24تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی (اشخاص حقیقی)
 -2-1-24تصویر معرفینامه شرکت ،تصویر اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی ،و مدارک مثبت
هویت مدیران و صاحبان امضاء اسناد تعهدآور .
 -2-1-24چنانچه شخصی به نام دیگری و برای او در مزایده شرکت نموده تصاویر اسناد و مدارک مثبت احراز سمت و
هویت او( .درصورتی که اشخاص حقیقی به صورت شراکت در مزایده شرکت نمودهاند درج نام کلیه شرکاء الزامی است
و کلیه اوراق باید به امضاء آنان برسد).
 -4-1-24اسناد شرکت در مزایده به صورت مهر و امضاء شده باشد.
 -2-1-24اصل فیش نقدی (معادل  %2سپرده شرکت در مزایده).
 -2-24پاکت (ب) شامل:
 -1-2-24فرم پیشنهاد قیمت.
 -2-2-24تعهدنامه شرکت در مزایده.
 -21اعالم مراتب ((قبول)) به برنده مزایده باید پیش از پایان اعتبار (مدت  1ماهه) نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت
پذیرد.
 -22چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید ،سپرده شرکت در مزایده وی به شرح بند  18به نفع بانک ضبط میگردد،
در این صورت بانک مختار خواهد بود ضمن ابالغ ((قبول)) به برنده دوم (شخصی که قیمت پیشنهادی او در مرتبه
دوم قراردارد به شرطی که تفاوت قیمت پیشنهادی او با برنده مزایده از مبلغ سپرده بیشتر نباشد) از طریق پست
سفارشی (پیشتازدو قبضه) به شرح بند  11با برنده دوم انعقاد قرارداد نماید ،درصورت امتناع نفر دوم ،سپرده وی نیز
به نفع بانک ضبط خواهد شد.
نام ونام خانوادگی متقاضی/متقاضیان خرید
امضاء :
18

 -22برنده دوم مزایده پساز گذشت 44روز از اعالم نتیجه مزایده ،میتواند نسبت به استرداد سپرده شرکت در مزایده اقدام
نماید .همچنین بالفاصله پساز انعقادقراداد با برندهاول مزایده ،سپرده شرکت درمزایده نفردوم مستردخواهدشد.
تبصرهیک :پساز فراهمشدن مقدمات ،تنظیم سند صلح اقساطی سرقفلی در دفتر اسناد رسمی منوط به ایفاء تعهدات مندرج
در شرایط مزایده از سوی برنده مزایده خواهد بود که دراینصورت مراتب از طرف بانک کتباً به برنده مزایده اعالم خواهد
شد.
تبصرهدو :متقاضی خرید میتواند حداکثر تا  48ساعت قبلاز آخرین مهلت دریافت پاکتهای مزایده بهصورت کتبی ازپیشنهاد
خود انصرافنموده ودرخواست استرداد سپرده موضوع بند 4رابنماید،دراینصورتپاکت ویگشودهنشده بهانضمام سپرده
شرکت در مزایده وی مسترد و رسید اخذمیگردد.
تبصرهسه :هرگاه برنده مزایده در فاصله زمانی اعالم برنده شدن در مزایده و انقضای مهلت امضای سند انتقال و واگذاری
سرقفلی در دفتر اسناد رسمی وجوهی بابت قسمتی از بهای مورد معامله به بانک بپردازد لیکن در مهلت مقرر نسبت
به امضای سند مذکور در دفتر اسناد رسمی اقدام ننماید ،مبلغ پرداختی و همچنین سپرده موضوع بند  4به نفع بانک
ضبط خواهد شد و هیچگونه حقی نسبت به مورد معامله نخواهد داشت.
تبصرهچهار :هرگاه امضای سند انتقال دردفترخانه توسط برنده مزایده ظرف مهلتمقرر بهعلت فوت یا حجر ممکننگردد
قائممقام
سپرده موضوع بند  4و همچنین مبلغی که احیاناً قبل از امضای سند انتقال به بانک پرداخت شده است به
قانونی نامبرده مستردخواهدگردید مشروط بهاینکه اوالً در مورد فوت ،گواهی رسمی و در مورد حجر ،مدرک و حکم
رسمی و قطعی به بانک تسلیم شود .ثانیاً گواهی و مدارک مذکور حاکی از این باشد که فوت یا حجر ظرف مهلت مقرر
برای امضای سند انتقال اتفاق افتاده است .ضمناً قائممقام قانونی او نیز هیچ حقی تحت هیچ عنوان نسبت به مورد
مزایده نخواهد داشت
 -24درصورتی که پیشنهاد خریدار مورد قبول واقعگردد و مورد مزایده به او منتقل شود سپرده موضوع بند 4این برگ بابت
قسمتی از بهای مورد معامله محسوب خواهدگردید.
 -22چنانچه برنده مزایده مفاد قرارداد صلح اقساطی منعقده را به طور کامل انجام ندهد ،مورد از موارد فسخ قرارداد محسوب
و کلیه پرداختیها ( %2ودیعه شرکت در مزایده و اقساط پرداختی) برنده مزایده بهعنوان جبران خسارت وارده به بانک
به نفع بانک ضبط خواهد شد .
 -21بانک ملی ایران تا قبل از ارسال و ابالغنامه ((قبول)) به برنده مزایده مطابق شرح بند  11در رد یا قبول پیشنهاد خرید،
همچنین تجدید جلسه یا انصراف از مزایده و فروش بدون ذکر دلیل مختار است ،در صورت رد پیشنهاد خرید از سوی
بانک یا انصراف بانک از مزایده و فروش ملک خود ،سپرده بند  4به متقاضی خرید مستردمیگردد و درصورت تجدید
مزایده چنانچه متقاضی خرید مایل باشد میتواند سپرده پرداختی را از بانک مسترد نکرده و در فرایند مزایده بعدی
شرکتکند .بههمینترتیب است درصورتی که مزایده بازهم تجدید شود ،هرگاه متقاضی خرید که پس از تجدید مزایده
از طرف بانک سپرده موضوع بند  4را تا تاریخ تشکیل جلسه یا جلسات بعدی مزایده از بانک دریافت نکرده است و با
شرکت در مزایده ،برنده اعالم ولی در ظرف مهلت مقرر نسبت به امضای سند انتقال در دفترخانه اقدام ننماید سپرده،
بالعوض وی نیز بهنفع بانک ضبط خواهد شد.
نام ونام خانوادگی متقاضی/متقاضیان خرید
امضاء :
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 -21در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر  ،خریدار مکلف به پرداخت وجه التزام روزانه به ازای هر سه هزار
سه ریال در هر روز میباشد  .مبلغ وجه التزام مذکور مقطوع بوده و بدل از انجام تعهدات اصلی نمیباشد و در صورت عدم
واریز دو قسط از اقساط مقرر بانک میتواند ضمن فسخ قرار داد اجاره به شرط تملیک و ضبط وجوه دریافتی  ،نسبت به خلع
ید از متقاضی خرید اقدام نماید .
 -28هزینه نشرآگهی وکارشناس (دستمزد ارزیابی کارشناسان) برعهده خریدار است و مشارالیه میبایست این هزینهها را
براساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد مبایعهنامه نقداً در وجه بانک واریز نماید.
 -23هزینههای مربوط به تهیه مفاصاحسابها ومالیات نقلوانتقال بهعهده فروشنده و هزینه تنظیم سند و حقالتحریر و
حقالثبت بهعهده خریدار میباشد.
 -_24میزان وجه التزام قابل درج در قرارداد اجاره به شرط تملیک  ،دو برابر حداکثر نرخ عقود مبادله ای میباشد.
 -21بانک بهمنظور تضمین بازپرداخت بخش اقساطی به صالحدید خود نسبت به اخذ وثائق یا تضمین معتبر از برنده مزایده
اقدام خواهدنمود.
 -22جلب رضایت مالک برای تغییر کاربری و اشتغال به کسب جدید (غیراز کاربری موجود و شغل تعیین شده فعلی) بهعهده
خریدار یا مستأجر خواهد بود و چنانچه نوع اشتغال مستأجر در ملک مستلزم تغییر کاربری آن باشد ،مستأجرجدید
(خریدار) کلیه هزینههای مربوط از این بابت را تقبل مینماید و بانک ازاینجهت هیچگونه تعهد و مسئولیتی ندارد.
 -22اینجانب/اینجانبها (متقاضی/متقاضیان) بدینوسیله اقرار و اعتراف مینمایم/مینماییم که هیچ ممنوعیت یا محدودیتی
ازحیث قوانین و مقررات از جمله قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت
دولتی و کشوری مصوب  1221جهت خرید ملک/امالک مورد مزایده نداشته و چنانچه به هر دلیل خالف آن ثابت یا
کشف فسادی شود ،عالوه براینکه بانک حق دارد معامله را بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی فسخ نماید،
اینجانب/اینجانبها (متقاضی/متقاضیانخرید) نیز موظف به جبران کلیه خسارات و غرامات وارده به بانک میباشم/می-
باشیم.
 -24اینجانب/اینجانبها (متقاضی/متقاضیان) بدینوسیله اقرار و اعتراف مینماید/مینماییم ،برگه اعالن آگهی مزایده امالک
بانک ملی ایران را که جزء الینفک برگه شرایط مزایده است ،به دقت مطالعه نمودهام و کلیه شرایط و بندهای آن مورد
رضایت و قبول اینجانب/اینجانبها میباشد.
شرایط مندرج در این برگ به دقت خوانده شد و مورد قبول است.
به تاریخ ................................. :
نام ونام خانوادگی متقاضی/متقاضیان خرید
امضاء :
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فرم شماره ()1

بسمهتعالی
بانک ملی ایران

تاریخ 13 .... / .... / .... :

برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده
((حق کسب و پیشه) بهصورت نقدواقساط (تخلیه))
بااطالع کامل از مفاد آگهی مزایده مندرج و منتشره در (اطالعیه/روزنامه/سایت بانکملیایران) مورخ  ............/ .... / ....درمورد
واگذاری حقکسبوپیشه ملک واقع در  .....................................................................................اینجانب  .............................فرزند ....................
دارای شناسنامه شماره  .........................صادره از  .................بهشرح زیرتقاضای شرکت درمزایده را دارم.

* توجه  :مبلغ پیشنهادی الزاماً به صورت عددی و حروفی و به نحوه کامالً خوانا و بدون قلمخوردگی،
خطخوردگی و بهصورت غیرمخدوش درجگردد.
پالک ثبتی :
نشانی ملک :
مبلغ پیشنهادی متقاضی:

عددی

ریال

حروفی

ریال

متقاضی خرید بصورت  ....درصد نقد و  ....درصد الباقی اقساط برای مدت  ....ماه با سود  ....درصد
بدینوسیله اقراروتأییدمی نمایم کلیه اطالعات الزم راجع به موضوع مزایده بوسیله مسئولین بانک و برگزارکنندگان مزایده دراختیار
اینجانب قرارگرفته است و از مورد مزایده بازدید نموده و با اشراف کامل برجمیع اوصاف ،مشخصات و خصوصیات مورد مزایده و مطالعه
و قرائت دقیق برگ شرایط مزایده و بهمنظور اعالم قبول کلیه شرایط مزایده این برگ پیشنهاد را امضاءنمودهام و اقرارمینمایم چنانچه
در مزایده ،برنده شناختهشدم موظف به رعایت کلیه شرایط مندرج در برگ مزایده میباشم و ضمن عقد خارج الزم به بانک حق و
اختیار و وکالت بالعزل میدهم که درصورت عدم انجام تعهدات اینجانب بهشرح مندرج دربرگ شرایط مزایده ،بانک سپرده شرکت در
مزایده تودیعی اینجانب را به موجب فیش نقدی شماره  ....................................................بدون هیچگونه تشریفاتی رأساً بهنفع خود ضبط
و برداشت نماید و درصورت عدم انجام تعهدات به شرح مندرج در برگ شرایط مزایده چنانچه خساراتی به بانک وارد آید رأساً ازعهده
خسارات وارده برآیم و متعهد به جبران آن میباشم و تشخیص و اعالم بانک در این مورد معتبرخواهدبود و اینجانب حق هرگونه ایراد
و اعتراض و بحثوگفتگوئی را در قبال بانک از خود سلب و اسقاط نمودم.
ضـمناٌ اصـل فیش شماره ................................ :به مبلغ  ................................................................... :ریال معادل  2درصد قیمت پایه مزایده که نزد بانک ملی شعبه
 .................................واریز گردیده پیوست میباشد.

شماره تلفنی که بتوان فوراً با اینجانب تماس گرفت ............................................... :
آدرس........................................................................... ............................................................................................................................. :
کد پستی ...................................... :به تاریخ ....................................... :کدملی متقاضی................................................... :
امضاء متقاضی خرید
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فرم شماره 1

بسمهتعالی
بانک ملی ایران
(حقکسبپیشه)نقدواقساط-تخلیه

برگه شرایط و نحوه شرکت در مزایده

بانک ملی ایران ،به نشانی :
که ذیالٌ بطور اختصار ((بانک)) نامیده میشود ،درنظردارد در چارچوب ضوابط و مقررات جاری حاکم و از طریق مزایده :
ـ حق کسب پیشه پالک ثبتی  .....................................واقع در بخش  ...............................................شهر/شهرستان  ...............................................به
نشانی  .............................................................................................................................. :را به باالترین قیمت با شرایط زیر واگذار نماید :
 -1بانک حق کسب پیشه ملک موصوف را با شرایط و وضعیت موجود که تخلیه است به صورت نقد و اقساط به شرح آگهی
مزایده منتشر شده و به شیوه ((انعقاد صلح حقوق اقساطی)) واگذار مینماید .
 -2با برنده مزایده ((عقد صلح حقوق اقساطی)) منعقدخواهدشد و هرگاه برنده مزایده کلیه تعهدات خود را به موجب قرارداد
مذکور ایفاد ننماید بانک به موجب قبوض اقساطی صادره در دفتراسنادرسمی که مستند طلب ذمهای می باشد اقدام
الزم به منظور وصول مطالبات خود به عمل خواهدآورد و با توجه به حق فسخ مندرج در سند صلح تنظیمی (به مدت
دوره اقساط) بانک محق به فسخ عقد صلح مذکور میباشد.
 -2متقاضی خرید اقرار و تأیید مینماید که ملک مورد مزایده را رؤیت و بازدید نموده و از جمیع مشخصات ،خصوصیات و
کیفیات آن از هر جهت و بابت ،بطور کامل اطالع حاصل نموده و هیچگونه جهل و یا ابهامی راجع به آن ندارد .
 -4رسید فیش پرداختی سپرده شرکت در مزایده (ودیعه) که معادل  %2قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی میباشد به
وسیله متقاضی طی فیش نقدی (در استانها ،به حساب اداره امور شعب استان و در تهران به حساب شماره
4112122282443بنام اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی ومازاد بانک ملی ایران) واریز گردیده را به همراه
پاکت (الف) تحویل داده میشود .
 -2متقاضی خرید بایستی برگههای پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده و شرایط مزایده را پس از تکمیل و امضاء کلیه
صفحات بهانضمام اصل فیش نقدی معادل  %2قیمت پایه مزایده برای شرکت در مزایده به بانک تسلیم و رسید آن را
دریافت نماید .
نام و نام خانوادگی متقاضی /متقاضیان خرید
امضاء
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 -1تشریفاتمربوط بهتنظیم سندصلح حقوقاقساطی منحصراً دردفترخانهاسنادرسمیکهازطرفبانکتعیینمیشود،انجامخواهدشد.
 -1متقاضی باید برگ پیشنهاد قیمت و تعهدنامه شرکت در مزایده و روگرفت چک (موضوع بند )4را در پاکت الک شده و اصل فیش
نقدی را نیز خارج از پاکت تحویل اداره امور شعب استان  /..................................................اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد
دهد و رسید دریافتنماید .ضمناً در پشت پاکت ،نشانی ملک موردنظر درمزایده ،ناموشهرت و نشانی و شمارهتلفنهای
ثابت و همراه خود را درج نماید .
 -8ارائه پیشنهاد قیمت (ایجاب) از طرف متقاضی در حکم این است که نامبرده از جزئیات و کم وکیف حقکسب پیشه ملک
موضوع حق مذکور و بهطور کلی مورد مزایده کامالً آگاه میباشد و حق هیچگونه ادعا و یا اعتراض بعدی را تحت هیچ
عنوان نخواهد داشت .
 -3قیمت اعالم شده از سوی متقاضیان نباید از قیمت پایه کمتر باشد .
 -14متقاضی از زمان درج آگهی در روزنامه حداکثر تا تاریخ  .....................مهلت خواهد داشت که برگهای مذکور را به اداره کل مدیریت
و فروش اموال تملیکی ومازاد  /اداره امور شعب استان  ....................................................بانک ملی ایران تسلیم نماید .
 -11به پیشنهادهای مبهم ،مشروط ،مخدوش و بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعداز انقضاء مدت مقرر در آگهی به اداره
امورشعب /اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی ومازاد برسد ترتیب اثر داده نمیشود .
 -12شرکتکننده در مزایده باید از توانایی الزم برای خرید موضوع مزایده برخوردار باشد .
 -12شرکتکننده در مزایده نباید ممنوعالمعامله باشد .
 -14رعایت کلیه موارد مندرج و مواعد اعالم شده در اسناد و برگههای مزایده الزامی است .
 -12بازدید از ملک موضوع (حقکسب پیشه) مزایده الزامی است .
 -11حقکسب پیشه ملک موضوع مزایده صرفاٌ با وضعیت و شرایط موجود که به رؤیت و اطالع کامل پیشنهاددهندگان
رسیده است به فروش میرسد .
 -11پس از گشایش پاکتهای قیمت ،چنانچه بانک خریداری را که باالترین قیمت را پیشنهاد نموده است به عنوان برنده
مزایده تشخیص دهد و در چارچوب ضوابط و تشریفات الزم پیشنهاد (ایجاب) او را ((قبول)) نماید .مراتب را کتباٌ
(وحداکثر 24روز پس از گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت) ازطریق پست سفارشی (پیشتاز دو قبضه) به برنده مزایده
به نشانی وی به شرح مندرج در ذیل برگ تعهدنامه شرکت در مزایده ،ابالغ خواهد نمود .اقدام بانک در ارائه نامه حاوی
قبول پیشنهاد به برنده در حکم اعالم ((قبول)) و روز تحویل نامه به اداره پست مبدأ و مبنای این اقدام محاسبه میگردد.
 -18برنده مزایده متعهد میگردد حداکثر ظرف مهلت  14روز از تاریخ ابالغ کتبی بانک (مبنای تاریخ ابالغ ،تاریخ ارائه نامه
موصوف به دفتر پست منطقه مربوطه میباشد) حسب مورد به :
نام و نام خانوادگی متقاضی /متقاضیان خرید
امضاء
82

 -1-18اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد
 -2-18اداره امور شعب استان  ....................................بانک ملی ایران
مراجعه نموده و نسبت به امضاء و انعقاد قرارداد مربوطه اقدام نماید .درصورت عدم حضور برنده مزایده در مهلت مقرر یا
امتناع از امضای مبایعهنامه تمامی سپرده مذکور در بند ( )4به عنوان ضرر و زیان به بانک ،به نفع بانک ضبط خواهد شد .
 -13پس از گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت شرکتکنندگان در مزایده ،سپرده شرکتکنندگان (به استثناء نفر اول و دوم
برنده مزایده) حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ گشایش پاکتها به آنها مسترد میگردد .
 -24مدارک الزم برای شرکت در مزایده :
 -1-24پاکت (الف) شامل :
 -1-1-24تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی (اشخاص حقیقی)
 -2-1-24تصویر معرفینامه شرکت ،تصویر اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی ،و مدارک مثبت
هویت مدیران و صاحبان امضاء اسناد تعهدآور .
 -2-1-24چنانچه شخصی به نام دیگری و برای او در مزایده شرکت نموده تصاویر اسناد و مدارک مثبت احراز سمت و
هویت او( .درصورتی که اشخاص حقیقی به صورت شراکت در مزایده شرکت نموده اند درج نام کلیه شرکاء الزامی است
و کلیه اوراق باید به امضاء آنان برسد).
 -4-1-24اسناد شرکت در مزایده به صورت مهر و امضاء شده باشد .
 -2-1-24اصل فیش نقدی (معادل  %2سپرده شرکت در مزایده) .
 -2-24پاکت (ب) شامل :
 -1-2-24فرم پیشنهاد قیمت .
 -2-2-24تعهدنامه شرکت در مزایده .
 -21اعالم مراتب ((قبول)) به برنده مزایده باید پیش از پایان اعتبار (مدت  1ماهه) نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت
پذیرد .

نام و نام خانوادگی متقاضی /متقاضیان خرید
امضاء
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 -22چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید ،سپرده شرکت در مزایده وی به شرح بند  18به نفع بانک ضبط میگردد،
در این صورت بانک مختار خواهد بود ضمن ابالغ ((قبول)) به برنده دوم (شخصی که قیمت پیشنهادی او در مرتبه
دوم قراردارد به شرطی که تفاوت قیمت پیشنهادی او با برنده مزایده از مبلغ سپرده بیشتر نباشد) از طریق پست
سفارشی (پیشتاز دو قبضه) به شرح بند  11با برنده دوم انعقاد قرارداد نماید ،در صورت امتناع نفر دوم ،سپرده وی نیز
به نفع بانک ضبط خواهد شد .
 -22برنده دوم مزایده پس از گذشت 44روز از اعالم نتیجه مزایده ،میتواند نسبت به استرداد سپرده شرکت در مزایده اقدام
نماید .همچنین بالفاصله پس از انعقاد قراداد با برنده اول مزایده ،سپرده شرکت در مزایده نفر دوم مسترد خواهد شد.
تبصره یک :پس از فراهم شدن مقدمات ،تنظیم سند صلح اقساطی حقکسب پیشه در دفتراسنادرسمی منوط به ایفاء تعهدات
مندرج در قرارداد و شرایط مزایده از سوی برنده مزایده خواهد بود که دراینصورت مراتب از طرف بانک کتباً به برنده
مزایده اعالم خواهد شد .
تبصره دو  :متقاضی خرید میتواند حداکثر تا  48ساعت قبل از آخرین مهلت دریافت پاکتهای مزایده به صورت نسبی از
پیشنهاد خود بهصورت کتبی انصراف نموده و درخواست استرداد سپرده موضوع بند 4را بنماید ،در این صورت پاکت
وی گشوده نشده به انضمام سپرده شرکت در مزایده به وی مسترد و رسید اخذ میگردد.
تبصره سه :هرگاه برنده مزایده در فاصله زمانی اعالم برنده شدن در مزایده و انقضای مهلت امضای سند انتقال و واگذاری
سرقفلی در دفتر اسناد رسمی وجوهی بابت قسمتی از بهای مورد معامله به بانک بپردازد لیکن در مهلت مقرر نسبت
به امضای سند مذکور در دفتر اسناد رسمی اقدام ننماید ،مبلغ پرداختی و همچنین سپرده موضوع بند  4به نفع بانک
ضبط خواهد شد و هیچگونه حقی نسبت به مورد معامله نخواهد داشت.
تبصره چهار :هرگاه امضای سند انتقال حقکسب پیشه در دفترخانه توسط برنده مزایده ظرف مهلت مقرر به علت فوت یا
حجر ممکن نگردد سپرده موضوع بند  4و همچنین مبلغی که احیاناً قبل از امضای سند انتقال به بانک پرداخت شده
است به قائممقام قانونی نامبرده مستردخواهدگردید مشروط بهاینکه اوالً در مورد فوت ،گواهی رسمی و در مورد حجر،
مدرک و حکم رسمی و قطعی به بانک تسلیم شود .ثانیاً گواهی و مدارک مذکور حاکی از این باشد که فوت یا حجر
ظرف مهلت مقرر برای امضای سند انتقال اتفاق افتاده است .ضمناً قائممقام قانونی او نیز هیچ حقی تحت هیچ عنوان
نسبت به مورد مزایده نخواهد داشت.
 -24درصورتی که پیشنهاد خریدار مورد قبول واقعگردد و مورد مزایده به او منتقل شود سپرده موضوع بند 4این برگ بابت
قسمتی از بهای مورد معامله محسوب خواهدگردید.
 -22چنانچه برنده مزایده مفاد قرارداد صلح اقساطی منعقده را به طور کامل انجام ندهد ،مورد از موارد فسخ قرارداد محسوب
و کلیه پرداختیها ( %2ودیعه شرکت در مزایده و اقساط پرداختی) برنده مزایده بهعنوان جبران خسارت وارده به بانک
به نفع بانک ضبط خواهد شد.
نام و نام خانوادگی متقاضی /متقاضیان خرید
امضاء:
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 -21بانک ملی ایران تا قبل از ارسال و ابالغنامه ((قبول)) به برنده مزایده مطابق شرح بند  11در رد یا قبول پیشنهاد خرید،
همچنین تجدید جلسه یا انصراف از مزایده و فروش بدون ذکر دلیل مختار است ،در صورت رد پیشنهاد خرید از سوی
بانک یا انصراف بانک از مزایده و فروش حقکسب پیشه ملک خود ،سپرده بند  4به متقاضی خرید مستردمیگردد و
درصورت تجدید مزایده چنانچه متقاضی خرید مایل باشد میتواند سپرده پرداختی را از بانک مسترد نکرده و در فرایند
مزایده بعدی شرکتکند .بههمینترتیب است درصورتی که مزایده بازهم تجدید شود ،هرگاه متقاضی خرید که پس از
تجدید مزایده از طرف بانک سپرده موضوع بند  4را تا تاریخ تشکیل جلسه یا جلسات بعدی مزایده از بانک دریافت
نکرده است و با شرکت در مزایده ،برنده اعالم ولی در ظرف مهلت مقرر نسبت به امضای سند انتقال دردفترخانه اقدام
ننماید سپرده ،بالعوض وی نیز بهنفع بانک ضبط خواهد شد.
 -21در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر  ،خریدار مکلف به پرداخت وجه التزام روزانه به ازای هر سه هزار
سه ریال در هر روز میباشد  .مبلغ وجه التزام مذکور مقطوع بوده و بدل از انجام تعهدات اصلی نمیباشد و در صورت عدم
واریز دو قسط از اقساط مقرر بانک میتواند ضمن فسخ قرار داد اجاره به شرط تملیک و ضبط وجوه دریافتی  ،نسبت به خلع
ید از متقاضی خرید اقدام نماید .
 -28هزینه نشرآگهی وکارشناس (دستمزد ارزیابی کارشناسان) برعهده خریدار است و مشارالیه میبایست این هزینهها را
براساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد مبایعهنامه نقداً در وجه بانک واریز نماید .
 -23هزینههای مربوط به تهیه مفاصاحسابها ومالیات نقلوانتقال بهعهده فروشنده و هزینه تنظیم سند و حقالتحریر و
حقالثبت بهعهده خریدار میباشد .
 -_24میزان وجه التزام قابل درج در قرارداد اجاره به شرط تملیک  ،دو برابر حداکثر نرخ عقود مبادله ای میباشد.
 -21بانک مختار است به منظور تضمین بازپرداخت بخش اقساطی به صالحدید خود نسبت به اخذ وثائق و تضمین معتبر
از برنده مزایده اقدام نماید .
 -22جلب رضایت مالک برای تغییر کاربری و اشتغال به کسب جدید (غیراز کاربری موجود و شغل تعیین شده فعلی) بهعهده
خریدار یا مستأجر خواهد بود و چنانچه نوع اشتغال مستأجر در ملک مستلزم تغییر کاربری آن باشد ،مستأجرجدید
(خریدار) کلیه هزینههای مربوط از این بابت را تقبل مینماید و بانک ازاینجهت هیچگونه تعهد و مسئولیتی ندارد .

نام و نام خانوادگی متقاضی /متقاضیان خرید
امضاء:
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 -22اینجانب/اینجانبها (متقاضی/متقاضیان) بدینوسیله اقرار و اعتراف مینمایم/مینماییم که هیچ ممنوعیت یا محدودیتی
ازحیث قوانین و مقررات از جمله قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت
دولتی و کشوری مصوب  1221جهت خرید ملک/امالک مورد مزایده نداشته و چنانچه به هر دلیل خالف آن ثابت یا
کشف فسادی شود ،عالوه براینکه بانک حق دارد معامله را بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی فسخ نماید،
اینجانب/اینجانبها (متقاضی/متقاضیانخرید) نیز موظف به جبران کلیه خسارات و غرامات وارده به بانک میباشم/می-
باشیم .
 -24اینجانب/اینجانبها (متقاضی/متقاضیان) بدینوسیله اقرار و اعتراف مینماید/مینماییم ،برگه اعالن آگهی مزایده امالک
بانک ملی ایران را که جزء الینفک برگه شرایط مزایده است ،به دقت مطالعه نمودهام و کلیه شرایط و بندهای آن مورد
رضایت و قبول اینجانب/اینجانبها میباشد .
شرایط مندرج در این برگ به دقت خوانده شد و مورد قبول است.
به تاریخ ................................. :
نام و نام خانوادگی متقاضی /متقاضیان خرید
امضاء:
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فرم شماره ()1

بسمهتعالی

بانک ملی ایران
تاریخ 13 ...... / .... / .... :

برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده
((حق کسب وپیشه) بهصورت نقد (تخلیه))
بااطالع کامل از مفاد آگهی مزایده مندرج و منتشره در (اطالعیه/روزنامه/سایت بانکملیایران) مورخ  ........../ .... / ....درمورد واگذاری
حقکسبوپیشه ملک واقع در  ..................................................................................اینجانب  ................................فرزند  ....................دارای
شناسنامه شماره  .........................صادره از  .................بهشرح زیرتقاضای شرکت درمزایده را دارم.
* توجه  :مبلغ پیشنهادی الزاماً به صورت عددی و حروفی و به نحوه کامالً خوانا و بدون قلمخوردگی،
خطخوردگی و بهصورت غیرمخدوش درجگردد.
پالک ثبتی :
نشانی ملک :
مبلغ پیشنهادی متقاضی:

عددی

ریال

حروفی

ریال

بدینوسیله اقراروتأییدمی نمایم کلیه اطالعات الزم راجع به موضوع مزایده بوسیله مسئولین بانک و برگزارکنندگان مزایده دراختیار
اینجانب قرارگرفته است و از مورد مزایده بازدید نموده و با اشراف کامل برجمیع اوصاف ،مشخصات و خصوصیات مورد مزایده و مطالعه
و قرائت دقیق برگ شرایط مزایده و بهمنظور اعالم قبول کلیه شرایط مزایده این برگ پیشنهاد را امضاءنمودهام و اقرارمینمایم چنانچه
در مزایده ،برنده شناختهشدم موظف به رعایت کلیه شرایط مندرج در برگ مزایده میباشم و ضمن عقد خارج الزم به بانک حق و
اختیار و وکالت بالعزل میدهم که درصورت عدم انجام تعهدات اینجانب بهشرح مندرج دربرگ شرایط مزایده ،بانک سپرده شرکت در
مزایده تودیعی اینجانب را بهموجب فی ش نقدی شماره  ....................................................بدون هیچگونه تشریفاتی رأساً بهنفع خود ضبط
و برداشت نماید و درصورت عدم انجام تعهدات به شرح مندرج در برگ شرایط مزایده چنانچه خساراتی به بانک وارد آید رأساً ازعهده
خسارات وارده برآیم و متعهد به جبران آن میباشم و تشخیص و اعالم بانک در این مورد معتبرخواهدبود و اینجانب حق هرگونه ایراد
و اعتراض و بحثوگفتگوئی را در قبال بانک از خود سلب و اسقاط نمودم.
ضمناٌ اصل فیش شماره ................................ :به مبلغ  ................................................................... :ریال معادل  2درصد قیمت پایه مزایده که
نزد بانک ملی شعبه  .................................واریز گردیده پیوست میباشد.
شماره تلفنی که بتوان فوراً با اینجانب تماس گرفت ............................................... :
آدرس..................................................................... .........................................................................................................................
کدپستی ......................................:به تاریخ ....................................... :کدملیمتقاضی......................................... :
امضاء متقاضی خرید
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فرم شماره 1
1

بسمهتعالی
بانک ملی ایران
(حقکسبپیشه)نقدی-تخلیه
برگه شرایط و نحوه شرکت در مزایده

بانک ملی ایران ،به نشانی  ................................................................................................................................................................................. :که ذیالً بطور
اختصار ((بانک)) نامیده میشود ،در نظر دارد در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم و از طریق مزایده :
حق کسب و پیشه پالک ثبتی  ..................................واقع در بخش  ........................شهر/شهرستان  .......................................به نشانی :
 .....................................................................................................................................را به باالترین قیمت با شرایط زیر واگذارنماید :
1ـ بانک حقکسب پیشه ملک موصوف را با شرایط و وضعیت موجود که تخلیه است واگذار می نماید.
2ـ متقاضی خرید اقرار و تأیید مینماید که ملک مذکور را رؤیت و بازدید نموده و از جمیع مشخصات ،خصوصیات و کیفیات آن از هر جهت
و بابت ،به طور کامل اطالع حاصل نموده و هیچگونه جهل و یا ابهامی راجع به آن ندارد.
2ـ مبلغ سپرده درمزایده (ودیعه) معادل  %2قیمت پایه مزایده مندرج درآگهی میباشد که بهوسیله متقاضی طی یکفقره چک تضمینی
بانک ملی ایران (در استانها ،در وجه اداره امور شعب استان و در تهران در وجه اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد
بانک ملی ایران ) به همراه پاکت (الف) تحویل داده می شود.
4ـ رسید فیش پرداختی سپرده شرکت در مزایده (ودیعه) که معادل  %2قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی میباشد به
وسیله متقاضی طی فیش نقدی (در استانها ،به حساب اداره امور شعب استان و در تهران به حساب شماره
4112122282443بنام اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی ومازاد بانک ملی ایران) واریز گردیده را به همراه
پاکت (الف) تحویل داده میشود .
2ـ معامله با برنده مزایده منحصراً از طریق تنظیم سند صلح حقوق در دفتراسناد رسمی که از طرف بانک تعیین میشود انجام
خواهدگرفت.
1ـ متقاضی باید برگ پیشنهاد قیمت و تعهدنامه شرکت در مزایده و اصل فیش نقدی (موضوع بند )2را در پاکت الک شده و اصل فیش
نقدی را نیز خارج از پاکت تحویل اداره امور شعب استان  ./ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی
ومازاد دهد و رسید دریافت نماید .ضمناً در پشت پاکت ،نشانی ملک مورد نظر در مزایده ،نام وشهرت ونشانی و شمارهتلفنهای
ثابت و همراه خود را درج نماید.
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1ـ ارائه پیشنهاد قیمت (ایجاب) از طرف متقاضی در حکم این است که نامبرده از جزئیات و کم و کیف حقکسب پیشه ملک موضوع
حق مذکور و به طور کلی مورد مزایده کامالً آگاه میباشد و حق هیچگونه ادعا و یا اعتراض بعدی را تحت هیچ عنوان نخواهد
داشت.
8ـ قیمت اعالم شده ازسوی متقاضیان نباید از قیمت پایه کمتر باشد.
3ـ متقاضی از زمان درج آگهی در روزنامه حداکثر تا تاریخ  ...........................مهلت خواهد داشت که برگهای مذکور را به اداره کل مدیریت
و فروش اموال تملیکی و مازاد /اداره امورشعب استان  ...............................................................................بانک ملی ایران تسلیم نماید.
14ـ به پیشنهادهای مبهم ،مشروط ،مخدوش و بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعداز انقضاء مدت مقرر در آگهی به اداره کل مدیریت
و فروش اموال تملیکی و مازاد برسد ترتیب اثر داده نمیشود.
11ـ شرکتکننده در مزایده باید از توانایی الزم برای خرید موضوع مزایده برخوردار باشد.
12ـ شرکتکننده در مزایده نباید ممنوعالمعامله باشد .
12ـ رعایت کلیه موارد مندرج و مواعد اعالم شده در اسناد و برگههای مزایده الزامی است .
14ـ بازدید از ملک موضوع مزایده الزامی است.
12ـ حقکسب وپیشه ملک موضوع مزایده صرفاً با وضعیت و شرایط موجود که به رؤیت و اطالع کامل پیشنهاددهندگان رسیده است
به فروش میرسد.
11ـ پساز گشایش پاکتهای قیمت ،چنانچه بانک خریداری را که باالترین قیمت را پیشنهادنمودهاست بهعنوان برنده مزایده تشخیص-
دهد و در چارچوب ضوابط و تشریفات الزم پیشنهاد (ایجاب) او را ((قبول)) نماید .مراتب را کتباً (و حداکثر 24روز پساز گشایش
پاکتهای پیشنهاد قیمت) از طریق پست سفارشی (پیشتاز دو قبضه) به برنده مزایده به نشانی وی بهشرح مندرج در ذیل
برگ تعهدنامه شرکت در مزایده ،ابالغ خواهدنمود .اقدام بانک در ارائه نامه حاوی قبول پیشنهاد به برنده در حکم اعالم
((قبول)) و روز تحویل نامه به اداره پست مبدأ و مبنای این اقدام محاسبه میگردد.
11ـ برنده مزایده متعهد میگردد حداکثر ظرف مهلت 14روز از تاریخ ابالغ کتبی بانک (مبنای تاریخ ابالغ ،تاریخ ارائه نامه
موصوف به دفتر پست منطقه مربوطه میباشد) حسب مورد به :
 11ـ  1ـ اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران
 11ـ  2ـ اداره امور شعب استان  ....................................بانک ملی ایران
مراجعهنموده ونسبت به امضاء وانعقاد مبایعهنامه اقدامنماید .درصورت عدمحضوربرنده مزایده درمهلتمقرریا امتناع ازامضای
مبایعهنامه ،تمامی سپرده مذکور دربند( )2بهعنوان ضرروزیان به بانک ،بهنفع بانک ضبط خواهدشد.
نام و نام خانوادگی متقاضی/متقاضیان خرید
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تبصره 1ـ پساز تنظیم مبایعهنامه ،برنده مزایده میبایستی نامه بانک در باب واگذاری حقکسب پیشه مورد معامله را که
بهعنوان دفتراسنادرسمی تنظیمگردیدهاست از بانک اخذ و به دفترخانه ارائه نماید .درغیراینصورت ،عالوهبر سپرده مندرج
در بند ( )2برگه شرایط مزایده ،کلیه وجوه پرداختی در هنگام تنظیم مبایعهنامه بهعنوان ضرر و زیان وارده به نفع بانک ضبط
خواهد شد.
18ـ پساز گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت شرکتکنندگان در مزایده ،سپرده شرکتکنندگان (به استثناء نفر اول و دوم
برنده مزایده) حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ گشایش پاکتها به آنها مسترد میگردد .
13ـ مدارک الزم برای شرکت در مزایده :
 13ـ  1پاکت (الف) شامل :
13ـ 1ـ 1تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی (اشخاص حقیقی)
13ـ1ـ 2تصویر معرفینامه شرکت ،تصویر اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی و مدارک مثبت هویت
مدیران و صاحبان امضاء اسناد تعهدآور .
 -2-1-13چنانچه شخصی به نام دیگری و برای او در مزایده شرکت نموده تصاویر اسناد و مدارک مثبت احراز سمت و
هویت او( .درصورتی که اشخاص حقیقی به صورت شراکت در مزایده شرکت نمودهاند درج نام کلیه شرکاء الزامی
است و کلیه اوراق باید به امضاء آنان برسد).
 -4-1-13اسناد شرکت در مزایده به صورت مهر و امضاء شده باشد .
 -2-1-13اصل فیش نقدی (معادل  %2سپرده شرکت در مزایده) .
 -2-13پاکت (ب) شامل :
 -1-2-13فرم پیشنهاد قیمت .
 -2-2-13تعهدنامه شرکت در مزایده
 -24اعالم مراتب ((قبول)) به برنده مزایده باید پیش از پایان اعتبار (مدت  1ماهه) نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت
پذیرد.
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 -21چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید ،سپرده شرکت در مزایده وی به شرح بند  11به نفع بانک ضبطمیگردد،
دراینصورت بانک مختارخواهدبود ضمن ابالغ ((قبول)) به برنده دوم (شخصی که قیمت پیشنهادی او در مرتبه دوم
قرار دارد به شرطی که تفاوت قیمت پیشنهادی او با برنده مزایده از مبلغ سپرده بیشتر نباشد) از طریق پست سفارشی
(پیشتاز دو قبضه) به شرح بند  11با برنده دوم انعقاد قرارداد نماید ،درصورت امتناع نفر دوم ،سپرده وی نیز به نفع
بانک ضبط خواهد شد.
 -22برنده دوم مزایده پساز گذشت 44روز از اعالم نتیجه مزایده ،میتواند نسبت به استرداد سپرده شرکت در مزایده اقدام
نماید .همچنین بالفاصله پساز انعقاد قراداد با برنده اول مزایده ،سپرده شرکت در مزایده نفر دوم مسترد خواهد شد.
تبصره یک :پساز فراهم شدن مقدمات انتقال و واگذاری حقکسب پیشه در دفتر اسناد رسمی مراتب از سوی بانک به برنده
مزایده اعالم خواهد شد .برنده مزایده متعهد میگردد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ کتبی بانک که از طریق
پست سفارشی (پیشتاز دو قبضه) به عمل میآید (مبنای تاریخ ابالغ ،تاریخ ارائه نامه موصوف به دفتر پست منطقه
مربوطه میباشد) به دفترخانه اسناد رسمی مورد نظر مراجعه و نسبت به امضای سند انتقال و واگذاری حقکسب پیشه
اقدام نماید ،در غیر اینصورت بانک با اعمال حق فسخ مقرر در مبایعهنامه ،سپرده مذکور در بند  4برگ شرایط مزایده
حاضر بهانضمام کلیه وجوه پرداختی در هنگام تنظیم مبایعهنامه را بهعنوان ضرر و زیان وارده به نفع خود ضبط خواهد
نمود .
تبصره دو :متقاضی خرید حداکثر تا  48ساعت قبل از آخرین مهلت دریافت پاکتهای مزایده بصورت کتبی از پیشنهاد خود
انصراف نموده و درخواست استرداد سپرده موضوع بند ( )2را بنماید دراینصورت پاکت وی گشوده نشده به انضمام
سپرده شرکت در مزایده و به وی مسترد و رسید اخذ میگردد.
تبصره سه :هرگاه برنده مزایده در فاصله زمانی اعالم برنده شدن در مزایده و انقضای مهلت امضای سند انتقال و واگذاری
حقکسب پیشه در دفتر اسناد رسمی وجوهی بابت قسمتی از بهای مورد معامله به بانک بپردازد لیکن در مهلت مقرر
نسبت به امضای سند مذکور در دفتر اسناد رسمی اقدام ننماید ،مبلغ پرداختی و همچنین سپرده موضوع بند  2به نفع
بانک ضبط خواهد شد و هیچگونه حقی نسبت به مورد معامله نخواهد داشت.
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تبصره چهار :هرگاه امضای سند واگذاری و انتقال حقکسب پیشه در دفترخانه توسط برنده مزایده ظرف مهلت مقرر به علت
فوت یا حجر ممکن نگردد سپرده موضوع بند  2و همچنین مبلغی که احیاناً قبل از امضای سند انتقال به بانک پرداخت
شده است به قائممقام قانونی نامبرده مستردخواهدگردید مشروط

بهاینکه اوالً در مورد فوت ،گواهی رسمی و در

مورد حجر ،مدرک و حکم رسمی و قطعی به بانک تسلیم شود .ثانیاً گواهی و مدارک مذکور حاکی از این باشد که فوت
یا حجر ظرف مهلت مقرر برای امضای سند مذکور اتفاق افتاده است .ضمناً قائممقام قانونی او نیز هیچ حقی تحت
هیچعنوان نسبت به مورد مزایده نخواهد داشت.
 -22درصورتی که پیشنهاد خریدار مورد قبول واقع گردد و مورد مزایده به برنده واگذار و منتقلشود سپرده موضوع بند 2
این برگ بابت قسمتی از بهای مورد معامله محسوب خواهدگردید.
 -24بانک ملی ایران تا قبل از ارسال و ابالغ نامه ((قبول)) به برنده مزایده مطابق شرح بند 11در رد یا قبول پیشنهاد خرید،
همچنین تجدید جلسه یا انصراف از مزایده و فروش بدون ذکر دلیل مختار است ،درصورت رد پیشنهاد خرید از سوی
بانک یا انصراف بانک از مزایده و فروش حقکسب پیشه ملک خود ،سپرده بند 2به متقاضی خرید مسترد میگردد و
درصورت تجدید مزایده چنانچه متقاضی خرید مایل باشد میتواند سپرده پرداختی را از بانک مسترد نکرده و در مزایده
بعدی شرکت کند ،به همین ترتیب است درصورتی که مزایده بازهم تجدیدشود ،هرگاه متقاضی خرید که پساز تجدید
جلسه مزایده از طرف بانک سپرده موضوع بند 2را تا تاریخ تشکیل جلسه یا جلسات بعدی مزایده از بانک دریافت و با
شرکت در مزایده برنده اعالم و در ظرف مهلت مقرر نسبت به امضای سند واگذاری و انتقال حقکسب پیشه در دفترخانه
اقدام ننماید سپرده ،بالعوض به نفع بانک ضبط خواهد شد.
 -22هزینه نشر آگهی و کارشناس (دستمزد ارزیابیکارشناسان) برعهده خریدار است و مشارالیه میبایست این هزینهها را
براساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد مبایعهنامه نقداً در وجه بانک واریز نماید.
 -21هزینههای مربوط به تهیه مفاصاحسابها ومالیات نقلوانتقال به عهده فروشنده است و هزینههای تنظیم سند و حق-
التحریر و حقالثبت تماماً بهعهده خریدار میباشد.
 -21درصورت موافقت بانک ،برنده مزایده میتواند با پرداخت نود درصد ( )%34از ثمن معامله به طور نقد و تسلیم چک معادل دو
برابر الباقی ثمن معامله به بانک ملی ،ملک مورد مزایده را (قبل از انجام مراحل قانونی در دفترخانه) تحویلبگیرد.
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 -28اینجانب/اینجانبها (متقاضی/متقاضیان) بدینوسیله اقرار و اعتراف مینمایم/مینماییم که هیچ ممنوعیت یا محدودیتی
از حیث قوانین و مقررات از جمله قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت
دولتی و کشوری مصوب  1221جهت خرید ملک/امالک مورد مـزایده نداشته و چنانچه به هر دلیل خالف آن ثابت یا
کشف فسادی شود ،عالوهبر اینکه بانک حق دارد معامله را بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی فسخ نماید،
اینجانب/اینجانبها (متقاضی خرید) نیز موظف به جبران کلیه خسارات و غرامات وارده به بانک میباشم/میباشیم.
 -23جلبرضایت مالک/مالکان برای تغییرکاربری و اشتغال به کار جدید (غیرازکاربری و شغل مجاز فعلی) بهعهده خریدار
یا مستأجر جدید خواهدبود و چنانچه نوع اشتغال مستأجر در ملک مستلزم تغییرکاربری آن باشد ،مستأجر جدید
(خریدار) کلیه هزینههای مربوط از این بابت را تقبل مینماید و بانک از این حیث هیچگونه تعهد و مسئولیتی ندارد.
 -24اینجانب/اینجانبها (متقاضی/متقاضیان) بدینوسیله اقرار و اعتراف مینماید/مینماییم ،برگه اعالن آگهی مزایده امالک
بانک ملی ایران را که جزء الینفک برگه شرایط مزایده است ،به دقت مطالعه نمودهام و کلیه شرایط و بندهای آن مورد
رضایت و قبول اینجانب/اینجانبها ،میباشد.
شرایط مندرج در این برگ به دقت خوانده شد و مورد قبول است.
به تاریخ ................................. :
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فرم شماره ()3

بسمهتعالی

بانک ملی ایران
تاریخ 13 .... / .... / .... :

برگ پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده
((سرقفلی) بهصورت نقد (تخلیه))
بااطالع کامل از مفاد آگهی مزایده مندرج و منتشره در (اطالعیه/روزنامه/سایت بانکملیایران) مورخ  ............/ .... / ....درمورد واگذاری
سرقفلی ملک واقع در  .......................................................................................اینجانب  .....................................فرزند  .......................دارای
شناسنامه شماره  .......................صادره از  ................بهشرح زیرتقاضای شرکت درمزایده را دارم.
* توجه  :مبلغ پیشنهادی الزاماً به صورت عددی و حروفی و به نحوه کامالً خوانا و بدون قلمخوردگی،
خطخوردگی و بهصورت غیرمخدوش درجگردد.
پالک ثبتی :
نشانی ملک :
مبلغ پیشنهادی متقاضی:

عددی

ریال

حروفی

ریال

بدینوسیله اقراروتأییدمینمایم کلیه اطالعات الزم راجع به موضوع مزایده بوسیله مسئولین بانک و برگزارکنندگان مزایده دراختیار
اینجانب قرارگرفته است و از مورد مزایده بازدید نموده و با اشراف کامل برجمیع اوصاف ،مشخصات و خصوصیات مورد مزایده و مطالعه
و قرائت دقیق برگ شرایط مزایده و بهمنظور اعالم قبول کلیه شرایط مزایده این برگ پیشنهاد را امضاءنمودهام و اقرارمینمایم چنانچه
در مزایده ،برنده شناختهشدم موظف به رعایت کلیه شرایط مندرج در برگ مزایده میباشم و ضمن عقد خارج الزم به بانک حق و
اختیار و وکالت بالعزل میدهم که درصورت عدم انجام تعهدات اینجانب بهشرح مندرج دربرگ شرایط مزایده ،بانک سپرده شرکت در
مزایده تودیعی اینجانب را بهموجب فیش نقدی شماره  ....................................................بدون هیچگونه تشریفاتی رأساً بهنفع خود ضبط
و برداشت نماید و درصورت عدم انجام تعهدات به شرح مندرج در برگ شرایط مزایده چنانچه خساراتی به بانک وارد آید رأساً ازعهده
خسارات وارده برآیم و متعهد به جبران آن میباشم و تشخیص و اعالم بانک در این مورد معتبرخواهدبود و اینجانب حق هرگونه ایراد
و اعتراض و بحثوگفتگوئی را در قبال بانک از خود سلب و اسقاط نمودم.
ضـمناٌ اصـل فیش شماره ................................ :به مبلغ  ................................................................... :ریال معادل  2درصد قیمت پایه مزایده که نزد بانک ملی شعبه
 .................................واریز گردیده پیوست میباشد.

شماره تلفنی که بتوان فوراً با اینجانب تماس گرفت ............................................... :
آدرس................................................................ ........................................................................................................................:
کدپستی ......................................:بهتاریخ ....................................... :کدملی متقاضی........................................... :
امضاء متقاضی خرید
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فرم شماره 8

بسمهتعالی
بانک ملی ایران
(سرقفلی)نقدی-تخلیه

برگه شرایط و نحوه شرکت در مزایده
بانک ملی ایران ،به نشانی  ................................................................................................................................................................................. :که ذیالً بطور
اختصار ((بانک)) نامیده میشود ،درنظر دارد در چارچوب ضوابط و مقررات جاری حاکم و از طریق مزایده :
سرقفلی پالک ثبتی واقع در  ...........................................................................................................................................را به باالترین قیمت
با شرایط زیر واگذار نماید :
1ـ بانک سرقفلی و منافع ملک موصوف را با شرایط و وضعیت موجود که تخلیه است واگذار مینماید.
2ـ متقاضی خرید اقرار و تأیید مینماید که ملک مذکور را رؤیت و بازدید نموده و از جمیع مشخصات ،خصوصیات و کیفیات آن از هر جهت
و بابت ،به طور کامل اطالع حاصل نموده و هیچگونه جهل و یا ابهامی راجع به آن ندارد.
2ـ رسید فیش پرداختی سپرده شرکت در مزایده (ودیعه) که معادل  %2قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی میباشد به وسیله
متقاضی طی فیش نقدی (در استانها ،به حساب اداره امور شعب استان و در تهران به حساب شماره
4112122282443بنام اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی ومازاد بانک ملی ایران) واریز گردیده را به همراه
پاکت (الف) تحویل داده میشود .
4ـ متقاضی خرید بایستی برگه(های پیشنهاد و تعهدنامه شرکت در مزایده و شرایط مزایده را پس از تکمیل و امضاء کلیه صفحات
بهانضمام اصل فیش نقدی معادل  %2قیمت پایه مزایده برای شرکت در مزایده به بانک تسلیم و رسید آن را دریافت نماید.
2ـ معامله با برنده مزایده منحصراً از طریق تنظیم سند صلح حقوق در دفتراسناد رسمی که از طرف بانک تعیین میشود انجام
خواهدگرفت.
1ـ متقاضی باید برگ پیشنهاد قیمت و تعهدنامه شرکت در مزایده و اصل فیش نقدی (موضوع بند )2را در پاکت الک شده و اصل
فیش نقدی را نیز خارج از پاکت تحویل اداره امور شعب استان  / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی
و مازاد دهد و رسید دریافت نماید .ضمناً در پشت پاکت ،نشانی ملک مورد نظر در مزایده ،نام وشهرت ونشانی و شمارهتلفنهای
ثابت و همراه خود را درج نماید.
1ـ ارائه پیشنهاد قیمت (ایجاب) از طرف متقاضی در حکم این است که نامبرده از جزئیات و کم و کیف سرقفلی ملک مورد مزایده کامالً
آگاه میباشد و حق هیچگونه ادعا و یا اعتراض بعدی را تحت هیچ عنوان نخواهد داشت. .
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8ـ قیمت اعالم شده ازسوی متقاضیان نباید از قیمت پایه کمتر باشد.
3ـ متقاضی از زمان درج آگهی در روزنامه حداکثر تا تاریخ  ...........................مهلت خواهد داشت که برگهای مذکور را به اداره کل مدیریت
و فروش اموال تملیکی و مازاد  /اداره امورشعب استان  ...............................................................................بانک ملی ایران تسلیم نماید.
14ـ به پیشنهادهای مبهم ،مشروط ،مخدوش و بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعداز انقضاء مدت مقرر در آگهی به اداره امورشعب /
اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد برسد ترتیب اثر داده نمیشود.
11ـ شرکتکننده در مزایده باید از توانایی الزم برای خرید موضوع مزایده برخوردار باشد.
12ـ شرکتکننده در مزایده نباید ممنوعالمعامله باشد .
12ـ رعایت کلیه موارد مندرج و مواعد اعالم شده در اسناد و برگههای مزایده الزامی است .
14ـ بازدید از ملک موضوع مزایده الزامی است.
12ـ ملک موضوع مزایده صرفاً با وضعیت و شرایط موجود که به رؤیت و اطالع کامل پیشنهاددهندگان رسیده است به فروش میرسد.
11ـ پساز گشایش پاکتهای قیمت ،چنانچه بانک خریداری را که باالترین قیمت را پیشنهادنمودهاست بهعنوان برنده مزایده تشخیصدهد
و در چارچوب ضوابط و تشریفات الزم پیشنهاد (ایجاب) او را ((قبول)) نماید .مراتب را کتباً (و حداکثر 24روز پساز گشایش پاکتهای
پیشنهاد قیمت) از طریق پست سفارشی (پیشتاز دو قبضه) به برنده مزایده به نشانی وی بهشرح مندرج در ذیل برگ تعهدنامه شرکت
در مزایده ،ابالغ خواهدنمود .اقدام بانک در ارائه نامه حاوی قبول پیشنهاد به برنده در حکم اعالم ((قبول)) و روز تحویل نامه به اداره
پست مبدأ و مبنای این اقدام محاسبه میگردد.
11ـ برنده مزایده متعهد میگردد حداکثر ظرف مهلت  14روز از تاریخ ابالغ کتبی بانک (مبنای تاریخ ابالغ ،تاریخ ارائه نامه
موصوف به دفتر پست منطقه مربوطه میباشد) حسب مورد به :
 11ـ  1ـ اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران
 11ـ  2ـ اداره امور شعب استان  ....................................بانک ملی ایران
مراجعه نموده و نسبت به امضاء و انعقاد مبایعهنامه اقدام نماید .درصورت عدم حضور برنده مزایده در مهلت مقرر یا امتناع از امضای
مبایعهنامه ،تمامی سپرده مذکور در بند ( )2به عنوان ضرر و زیان به بانک ،به نفع بانک ضبط خواهد شد.
تبصره 1ـ پساز تنظیم مبایعهنامه ،برنده مزایده میبایستی نامه بانک در باب واگذاری سرقفلی مورد معامله را که بهعنوان
دفتراسنادرسمی تنظیمگردیدهاست از بانک اخذ و به دفترخانه ارائه نماید .درغیراینصورت ،عالوهبر سپرده مندرج در بند
( )2برگه شرایط مزایده ،کلیه وجوه پرداختی در هنگام تنظیم مبایعهنامه بهعنوان ضرر و زیان وارده به نفع بانک ضبط خواهد
شد.
18ـ پساز گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت شرکتکنندگان در مزایده ،سپرده شرکتکنندگان (به استثناء نفر اول و دوم برنده
مزایده) حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ گشایش پاکتها به آنها مسترد میگردد .
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13ـ مدارک الزم برای شرکت در مزایده :
 13ـ  1پاکت (الف) شامل :
13ـ 1ـ 1تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی (اشخاص حقیقی)
13ـ1ـ 2تصویر معرفینامه شرکت ،تصویر اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت در روزنامه رسمی و مدارک مثبت هویت
مدیران و صاحبان امضاء اسناد تعهدآور .
 -2-1-13چنانچه شخصی به نام دیگری و برای او در مزایده شرکت نموده تصاویر اسناد و مدارک مثبت احراز سمت و
هویت او( .درصورتی که اشخاص حقیقی به صورت شراکت در مزایده شرکت نمودهاند درج نام کلیه شرکاء الزامی
است و کلیه اوراق باید به امضاء آنان برسد).
 -4-1-13اسناد شرکت در مزایده به صورت مهر و امضاء شده باشد .
 -2-1-13اصل فیش نقدی (معادل  %2سپرده شرکت در مزایده) .
 -2-13پاکت (ب) شامل :
 -1-2-13فرم پیشنهاد قیمت .
 -2-2-13تعهدنامه شرکت در مزایده
 -24اعالم مراتب ((قبول)) به برنده مزایده باید پیش از پایان اعتبار (مدت  1ماهه) نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت
پذیرد.
 -21چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید ،سپرده شرکت در مزایده وی به شرح بند  11به نفع بانک ضبطمیگردد،
دراینصورت بانک مختارخواهدبود ضمن ابالغ ((قبول)) به برنده دوم (شخصی که قیمت پیشنهادی او در مرتبه دوم
قرار دارد به شرطی که تفاوت قیمت پیشنهادی او با برنده مزایده از مبلغ سپرده بیشتر نباشد) از طریق پست سفارشی
(پیشتاز دو قبضه) به شرح بند  11با برنده دوم انعقاد قرارداد نماید ،درصورت امتناع نفر دوم ،سپرده وی نیز به نفع
بانک ضبط خواهد شد.
 - 22برنده دوم مزایده پساز گذشت  44روز از اعالم نتیجه مزایده ،میتواند نسبت به استرداد سپرده شرکت در مزایده اقدام نماید.
همچنین بالفاصله پساز انعقاد قراداد با برنده اول مزایده ،سپرده شرکت در مزایده نفر دوم مسترد خواهد شد.
تبصره یک :پساز فراهم شدن مقدمات انتقال و واگذاری سرقفلی در دفتر اسناد رسمی مراتب از سوی بانک به برنده مزایده
اعالم خواهد شد .برنده مزایده متعهد میگردد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ کتبی بانک که از طریق پست
سفارشی (پیشتاز دو قبضه) به عمل میآید (مبنای تاریخ ابالغ ،تاریخ ارائه نامه موصوف به دفتر پست منطقه مربوطه میباشد)
به دفترخانه اسناد رسمی مورد نظر مراجعه و نسبت به امضای سند انتقال و واگذاری سرقفلی اقدام نماید ،در غیر اینصورت
بانک با اعمال حق فسخ مقرر در مبایعهنامه ،سپرده مذکور در بند  4برگ شرایط مزایده حاضر بهانضمام کلیه وجوه پرداختی
در هنگام تنظیم مبایعهنامه را بهعنوان ضرر و زیان وارده به نفع خود ضبط خواهد نمود .
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تبصره دو :متقاضی خرید حداکثر تا  48ساعت قبل از آخرین مهلت دریافت پاکتهای مزایده به صورت کتبی از پیشنهاد
خود انصرافنموده و درخواست استرداد سپرده موضوع بند ( )2را بنماید دراینصورت پاکت وی گشوده نشده بهانضمام
سپرده شرکت در مزایده و به وی مسترد و رسید اخذ میگردد.
تبصره سه :هرگاه برنده مزایده در فاصله زمانی اعالم برنده شدن در مزایده و انقضای مهلت امضای سند انتقال و واگذاری سرقفلی در
دفتر اسناد رسمی وجوهی بابت قسمتی از بهای مورد معامله به بانک بپردازد لیکن در مهلت مقرر نسبت به امضای سند
مذکور در دفتر اسناد رسمی اقدام ننماید ،مبلغ پرداختی و همچنین سپرده موضوع بند  2به نفع بانک ضبط خواهد شد و
هیچگونه حقی نسبت به مورد معامله نخواهد داشت.
تبصره چهار :هرگاه امضای سند واگذاری و انتقال سرقفلی در دفترخانه توسط برنده مزایده ظرف مهلت مقرر به علت فوت یا حجر
ممکن نگردد سپرده موضوع بند  2و همچنین مبلغی که احیاناً قبل از امضای سند انتقال به بانک پرداخت شده است به
قائممقام قانونی نامبرده مستردخواهدگردید مشروط بهاینکه اوالً در مورد فوت ،گواهی رسمی و در مورد حجر ،مدرک و
حکم رسمی و قطعی به بانک تسلیم شود .ثانیاً گواهی و مدارک مذکور حاکی از این باشد که فوت یا حجر ظرف مهلت مقرر
برای امضای سند مذکور اتفاق افتاده است .ضمناً قائممقام قانونی او نیز هیچ حقی تحت هیچعنوان نسبت به مورد مزایده
نخواهد داشت.
 -22درصورتی که پیشنهاد خریدار مورد قبول واقع گردد و مورد مزایده به برنده واگذار و منتقلشود سپرده موضوع بند 2
این برگ بابت قسمتی از بهای مورد معامله محسوب خواهدگردید.
 -24بانک ملی ایران تا قبل از ارسال و ابالغ نامه ((قبول)) به برنده مزایده مطابق شرح بند  11در رد یا قبول پیشنهاد خرید،
همچنین تجدید جلسه یا انصراف از مزایده و فروش بدون ذکر دلیل مختار است ،درصورت رد پیشنهاد خرید از سوی
بانک یا انصراف بانک از مزایده و فروش ملک خود ،سپرده بند  2به متقاضی خرید مسترد میگردد و درصورت تجدید
مزایده چنانچه متقاضی خرید مایل باشد میتواند سپرده پرداختی را از بانک مسترد نکرده و در مزایده بعدی شرکت
کند ،به همین ترتیب است درصورتی که مزایده بازهم تجدیدشود ،هرگاه متقاضی خرید که پساز تجدید جلسه مزایده
از طرف بانک سپرده موضوع بند  2را تا تاریخ تشکیل جلسه یا جلسات بعدی مزایده از بانک دریافت و با شرکت در
مزایده برنده اعالم و در ظرف مهلت مقرر نسبت به امضای سند واگذاری و انتقال سرقفلی در دفترخانه اقدام ننماید
سپرده ،بالعوض به نفع بانک ضبط خواهد شد.
 - 22هزینه نشر آگهی و کارشناس (دستمزد ارزیابیکارشناسان) برعهده خریدار است و مشارالیه میبایست این هزینهها
را براساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد مبایعهنامه نقداً در وجه بانک واریز نماید.
 -21هزینههای مربوط به تهیه مفاصاحسابها و مالیات نقلوانتقال بهعهده فروشنده و هزینههای تنظیم سند و حقالتحریر
و حقالثبت تماماً بهعهده خریدار میباشد.
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 -21درصورت موافقت بانک ،برنده مزایده میتواند با پرداخت نود درصد ( )%34از ثمن معامله به طور نقد و تسلیم چک معادل دو
برابر الباقی ثمن معامله به بانک ملی ،ملک مورد مزایده را (قبل از انجام مراحل قانونی در دفترخانه) تحویلبگیرد.
 -28اینجانب/اینجانبها (متقاضی/متقاضیان) بدینوسیله اقرار و اعتراف مینمایم/مینماییم که هیچ ممنوعیت یا محدودیتی
از حیث قوانین و مقررات از جمله قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت
دولتی و کشوری مصوب  1221جهت خرید ملک/امالک مورد مـزایده نداشته و چنانچه به هر دلیل خالف آن ثابت یا
کشف فسادی شود ،عالوهبر اینکه بانک حق دارد معامله را بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی فسخ نماید،
اینجانب/اینجانبها (متقاضی خرید) نیز موظف به جبران کلیه خسارات و غرامات وارده به بانک میباشم/میباشیم.
 -23جلبرضایت مالک/مالکان برای تغییرکاربری و اشتغال به کار جدید (غیرازکاربری و شغل مجاز فعلی) بهعهده خریدار
یا مستأجر جدید خواهدبود و چنانچه نوع اشتغال مستأجر در ملک مستلزم تغییرکاربری آن باشد ،مستأجر جدید
(خریدار) کلیه هزینههای مربوط از این بابت را تقبل مینماید و بانک از این حیث هیچگونه تعهد و مسئولیتی ندارد.
 -24اینجانب/اینجانبها (متقاضی/متقاضیان) بدینوسیله اقرار و اعتراف مینماید/مینماییم ،برگه اعالن آگهی مزایده امالک
بانک ملی ایران را که جزء الینفک برگه شرایط مزایده است ،به دقت مطالعه نمودهام و کلیه شرایط و بندهای آن مورد
رضایت و قبول اینجانب/اینجانبها ،میباشد.

شرایط مندرج در این برگ به دقت خوانده شد و مورد قبول است.

به تاریخ ................................. :
نام و نام خانوادگی متقاضی/متقاضیان خرید
امضاء
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