ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ اﻧتقﺎل ﻣلك
*******

طرفين ﻗرارداد:

مشخصات فروشنده : ……………………………………………………………………………..

مشخصات خريدار ……………………………………………………………………………… :
ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣلﻪ: ………………….

ﺛﻤن ﻣﻌﺎﻣلﻪ :مﺒﻠﻎ … .ريال رايج كه مﺒﻠﻎ …… ريال از آن طي چك شماره ……… ..عهده بانك ……… ..شﻌﺒه
……… از سوي خريدار به فروشنده به عنوان بيﻌانه تسﻠيم گرديده و مابقي بها را خريدار مﺘﻌهد است به ﻫنگام

تنظيم و امضاي سند رسمي انﺘقال مﻠك در دفﺘرخانه نقدا به فروشنده بپردازد.
شروط:

- ١تاريخ تنظيم و امضا سند رسمي انﺘقال مﻠك اين قولنامه روز … ..ماه … ..سال يكهزار و سيصد و …… شمسي

مي باشد كه طرفين مﻠزم به حضور در دفﺘر خانه اسناد رسمي شماره ……… ..واقع در ……… ..به نشاني :
……… ..در تاريخ مزبور مي باشند.

- ٢تخﻠيه و تحويل مورد مﻌامﻠه در تاريخ ……… ..ماه يكهزار و سيصد و ……… ..شمسي مي باشد كه بايد در
سند رسمي موﺻوفه قيد و قﺒﺾ تخﻠيه و تحويل از سوي دفﺘرخانه ﺻادر گردد و در ﺻورت عدم تخﻠيه و تحويل

به موقع مورد مﻌامﻠه ،فروشنده مﻠزم به تاديه روزانه مﺒﻠﻎ …… .ريال به عنوان وجه الﺘزام و جﺒران خسارات وراده
به خريدار عﻼوه بر تخﻠيه و تحويل مﺒيع مي باشد.

 - ٣خريدار حق انﺘقال اين قولنامه را جزيا و يا كﻼ ولو بصورت ﺻﻠح حقوق و يا وكالت و غيره ندارد.

 - ٤در ﺻورت عدم حضور خريدار در دفﺘرخانه فوق در آن تاريخ جهت تنظيم و امضا سند رسمي مربوطه و عدم
تاديه مابقي ثمن مﻌامﻠه بطور نقد در ﻫمان تاريخ ،به منزله تخﻠف خريدار تﻠقي گرديده و ضمن كان لم يكن شدن

اين قولنامه ،فروشنده حق دارد بيﻌانه دريافﺘي مذكور را به عنوان مجه الﺘزام به نفع شخص خود برداشت نمايد و

خريدار در اين ﺻورت حق بدان ندارد.

 - ٥عدم حضور فروشنده در تاريخ مذكور در دفﺘرخانه موﺻوفه براي تنظيم و امضا سند ذكر شده به منزله تخﻠف
فروشنده محسوب گرديده و فروشنده مﻠﺘزم است در اين ﺻورت عﻼوه بر رد مﺒﻠﻎ دريافﺘي بيﻌانه فوق نيز مﺒﻠغي

مﻌادل بيﻌانه فوق الذكر به عنوان وجه الﺘزام به خريدار بپردازد.

 - ٦مﻼك عدم حضور ﻫر يك جهت انجام تﻌهدات مﺘن ،گواﻫي دفﺘرخانه مذكور خواﻫد بود.

 - ٧تاديه ماليات ﻫا اعم از ماليات نقل و انﺘقال و غيره و عوارض شهرداري و بيمه به عده فروشنده است و ﻫزينه

ﻫاي محضر اعم از حق الثﺒت و حق الﺘحرير و بهاي اوراق رسمي مربوطه و احﺘماﻻ پاداش كاركنان دفﺘر خانه بﻌهده

طرفين و بالمناﺻفه مي باشد.

 - ٨در ﺻورت بروز قوه قاﻫره)فرس ماژور( موثر در تاخير تحصيل گواﻫي ﻫاي مالياتي ،اسﺘﻌﻼم ثﺒت و نوسازي و

بيمه و احﺘماﻻ پيان كار يا عدم خﻼف و تمديديه ﻫاي آن كه مورد تﻌهد فروشنده است با اخذ گواﻫي ﻫاي مربوط
عﻠت قانوني تاخير آن از مراجع ﺻادر كننده آن گواﻫي ﻫا و با اعﻼم قﺒﻠي رسمي فروشنده به خريدار وقت حضور

موضوع شرط اول و بالطﺒيﻌه وقت تخﻠيه و تحويل موضوع شرط دوم باﻻ بهمان ميزان افزوده خواﻫد شد.

- ٩اين قولنامه در  ٢نسخه مﺘحدالمﺘن و اﻻعﺘﺒار تنظيم و پس از امضا بين طرفين مﺒاده گرديده است.

محل امضاي فروشنده

محل امضاي خريدار

محل امضاي شاﻫد ١

محل امضاي شاﻫد ٢

