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 گنجینه امید ایرانیان با درآمد ثابت گذاریصندوق سرمایه گذاریهواحد سرمای نیهرتقرارداد  

مشخصات طرفین: -1ماده 

........ ...........................ملی: ...........شماره ............ .................... به شماره شناسنامه: ........................... فرزند: ............................................................. / خانمیآقا  راهن:

........................................................... تلفن: ....................................................................................................صادره از: ...................................... به نشانی: .........................

 ...................................................................................................................به نشانی : ..............  شاخص ......................... .......................................... بانک سپه مرتهن:

ماده 2- مال مرهونه: 
تعداد ................... واحد سرمایه گذاري صندوق سرمایهگذاري با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان به شماره ثبت 36029 نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاري 

و به شماره ثبت  33111 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  که به ت صرف و قبض مرتهن داده شد و طرفین از کم   ، کیف، خ صو صیات و م شخ صات مورد رهن و 
عین       مرهونه کامًال مطلع هستند. 

مدت رهن: – 3ماده 

است... ......../ ........./ ....... تا ....... / ......./ .....از تاریخ .قرارداد مدت 

سایر شرایط: – 4ماده 

.......................................  از بانک ................. به شماره ................................................. تسهیالت به مبلغ ....................خانم ......................./ یبا عنایت به اینکه آقا 4-3

صار اخذ و ذمه  ست، مورد رهن بابت      ان شده ا سهیالت مذکور در وثیقه بانک قرار گرفت ووی در مقابل بانک مشغول  سود و خسارات قانونی ت صل،  سترداد ا ضمین ا ت

 فک آن منوط به تسویه کامل تسهیالت مذکور است.

ه ومرهونقانون مدنی در ضمن این عقد به مرتهن وکالت داد تا در صورت معوق شدن تسهیالت وکیل در ابطال و برداشت یا واگذاری عین  555طبق ماده راهن  4-2

وکالت مذکور در ضمن این عقد محسوب خواهد شد.

سرمایه   4-1 صندوق  ستنکاف راهن، مرتهنطرفین توافق کردند مراتب ترهین واحدهای مورد ترهین را به  صورت ا سد در  صندوق به ثبت بر گذاری اعالم تا در دفاتر 

انب راهن امضاء نماید.وکیل راهن محسوب خواهد شد تا ضمن اعالم، ذیل دفاتر صندوق را از ج

ضر به مرتهن وکالت تام و بالعزل و با حق توکیل به غیر ولو مکرر داده و می دهد که راهن به هر نحو از ا    4-4 ساط بدهیضمن عقد الزم و خارج و عقد حا نحاء اق

از مورد رهن کلیه مطالبات خود را به مبلغی که دفاتر نشرران  می تواندمرتهن خود را در سررررسررید های مقرر نپردازد باقیمانده دیون وی به دین حال تبدیل شررده و   

 مورد توافق بالشرط راهن قرار گرفت.و دهند وصول نماید می

راهن کلیه معامالتی که منافی حق مرتهن باشد را از خود سلب و اسقاط نمود. 4-7

سود و منافع واحدها تا تسویه کامل تسهیالت جزء عین مرهونه است. 4-6

اسقاط کافه خیارات قانونی از طرفین بعمل آمد. 4-5

  نسخ قرارداد: -5ماده 
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