
 
  
 
 

  بانك سپه
  13 /     /    : تاريخ                                                                                                       :شماره حساب

  :نام شعبه                                                                                                       :شماره حساب واريز سود
  :شاخص                                                                                                                                      

                                             

  »شش ماههمدت   كوتاهفرم تقاضاي افتتاح سپرده سرمايه گذاري«

  »100 در 100طرح «
  

سـپرده  خواهـشمند اسـت نـسبت بـه افتتـاح            ،100 در   100قرارداد افتتاح حـساب طـرح       مندرج در   با اطالع كامل از شرايط         

 )بيست وپنج ميليـون ريـال      (ريال 000,000,25 مبلغ   به) سال 4در مجموع   ( دوره   7قابل تمديد براي    شش ماهه   سرمايه گذاري   

   .اقدام فرماييد يلبا مشخصات ذ

............ ...........................شـماره شناسـنامه   ........................ نام پـدر  ...... ................................................نام و نام خانوادگي   

............ ..............................................ره ملي شما....................................ناسنامهشسري و سريال ....... ...............محل صدور

  .................................................................................................................................بـه نـشاني   ........................ تاريخ تولـد  

  ...................................... تلفن شماره ................................  تي د پسك

 صاحب حسابامضاء محل                                                                                                                                                                     

  

www.BankSepah.ir 

  

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                   

:نمونه امضاء براي اسكن 

  
  
  
  
  

                                                                                                                                   
  محل امضاء بانك                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                 
  



  
  
  محل  

  الصاق تمبر
 مالياتي

    :تاريخ  
  :حسابشماره  

  
  

  )100× 100طرح  (ماهه مدت شش كوتاهو شرايط عمومي افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري قرارداد 
  

  : بين امضاء كنندكان زير
  .نك ناميده مي شود بانك سپه شعبه                        به نشاني                                                                                    كه دراين قرارداد با-الف
  خانم                                        فرزند                  شماره شناسنامه                تاريخ تولد/ آقاي-ب

  شماره سري شناسنامه                          شماره سريال شناسنامه
  :گذار به نشاني  عنوان سپرده                 بهشماره ملي                             كد پستي            

  
  .عقد خارج الزم  پذيرفت گذار كليه شرايط ذيل را ضمن  قانون مدني منعقد گرديد سپرده10بر اساس قانون عمليات بانكي بدون ربا و ماده 

  .                     ريال000/000/25بلغ م ماهه به مدت شش كوتاه گذاري  موضوع قرارداد عبارت است از افتتاح حساب سپرده سرمايه-1
گذار بدينوسيله بانك را وكيل و وكيل در توكيل غير قرار داد كه وجه اين سپرده را طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا بطور مشاع بكار گرفته و منافع                                سپرده -2

  .الوكاله به تناسب مبلغ و مدت محاسبه و پرداخت نمايد  از كسر حقحاصله را طبق آئين نامه و مقررات مربوطه با داشتن حق مصالحه منافع و پس
  . بانك با قبول وكالت فوق االشاره موافقت نمود سپرده مذكور را طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا و مقررات و آئين نامه هاي مربوطه بكار گيرد-3
  .گذار قرار گرفت بانك مورد قبول سپرده اقدامات و معامالت و نحوه محاسبه منافع و پرداخت آن توسط -4
 بانك  فقط يك بار مي تواند از يكي از تسهيالت خريد خودرو يا كاال طبق ضوابط بهره مند شود و كليـه                          هر سپرده براساس قرعه كشي طبق ضوابط داخلي         -5

ميـزان تـسهيالت   .باشـند  مندي از تسهيالت خريد خودرو يا كاالي مصرفي با دوام برخوردار مي سپرده گذاران از شانس يكسان بدون جايگزاري مجدد براي بهره    
  .و تضمينات بر طبق مقررات و ضوابط بانك است اعطايي و شرايط و نرخ سود

و سـود علـي     )   سـال   4مجموعـاً (باشد     ماهه ديگر مي   6 دوره   7گذار قبول نمود مدت سپرده گذاري شش ماه از تاريخ افتتاح حساب بوده و قابل تمديد                    سپرده -6
  .فتتاح حساب و يا تمديد آن محاسبه خواهد شد ا در زمان ا.ا.الحساب سپرده مطابق نرخ سودشش ماهه ابالغي از سوي بانك مركزي ج

، حـساب  )  ميليـون ريـال  25مانـده كمتـراز   ( سپرده گذار قبول نمود ، درصورتي كه پيش از سررسيد قصد برداشت قسمتي ازوجه سپرده را داشـته باشـد                    –تبصره  
  .كت در قرعه كشي را نخواهد داشت مزبور تبديل به سپرده كوتاه مدت شش ماهه عادي شده در اين صورت سپرده گذار شانس شر

 سپرده گذار قبول نمود در صورت دريافت تسهيالت استرداد سپرده منوط به تسويه مانده تسهيالت دريافتي بـوده                   . بانك استرداد اصل سپرده را تعهد مي كند        -7
ذاري كوتاه مدت شش ماهه مي باشد، و در پايان سـال چهـارم    استرداد سپرده تابع ضوابط و مقررات بستن سپرده سرمايه گ      ،و در صورت عدم دريافت تسهيالت     

  . باشد الوصول از محل تسهيالت اعطايي موضوع اين طرح مي  به عدم وجود مطالبات سررسيدگذشته، معوق ومشكوك استرداد اصل و سود سپرده منوط
خود مي باشد ودر اين صورت هر حساب صرفاً يكبار در قرعـه كـشي شـركت                 فقره حساب بنام    2گذار قبول و تعهد نمود صرفاً مجاز به افتتاح حداكثر              سپرده -8

  .بنام سپرده گذار پرداخت خواهد شد ) خودرو يا كاال(فقره تسهيالت غير همسان 2داده شده وجمعاً  
تـاه مـدت عـادي بـوده و در قرعـه كـشي              فقره حساب بنام خود افتتاح نمايد حسابهاي مازاد مشمول مقررات حسابهاي كو           2چنانچه سپرده گذار بيش از       :1تبصره

 ميليـون ريـالي    70فقره تـسهيالت 2شركت داده نخواهند شد همچنين درصورتي كه هر دو فقره حساب سپرده گذار در سه  سال اول به قيد قرعه مشمول دريافت        
نمايد درغيراينصورت مي تواند يك فقره تسهيالت خريـد         خريد خودرو گردد صرفاً مي تواند از يك فقره تسهيالت خودرو و يك فقره  تسهيالت كاال استفاده                   

  . منتقل نمايد خودرو را استفاده و يك فقره ديگر را به غير با تائيد بانك ،
ميليـون ريـالي كـاال گـردد مـي توانـد از يـك فقـره         30همچنين  سپرده گذار قبول نمود چنانچه درسال چهارم  درقرعه كشي مـشمول دوفقـره تـسهيالت خريـد             

درغيراينـصورت مـي توانـد ازيـك فقـره تـسهيالت            .  ميليون ريالي استفاده نمايـد     60الت  معادل مبلغ دوفقره تسهيالت كاال درقالب تسهيالت خريد خودرو          تسهي
  .خريدكاال استفاده  و يك فقره ديگر را به غير  با تائيد بانك منتقل نمايد 

  .ز يك سال نخواهد بود مهلت انتقال و دريافت تسهيالت در مجموع بيش ا-2تبصره 
 سپرده گذار قبول و تعهد نمود پرداخت تسهيالت موضوع اين طرح منوط به تداوم سپرده و عدم كاهش مبلغ آن است و هيچگونه تعهـدي خـارج از ضـوابط      -9

  .ياد شده براي پرداخت تسهيالت متوجه بانك نمي باشد
 مهلت استفاده از تسهيالت را خواهند داشت اين دوره با موافقت بانك قابل تمديد براي يـك دوره                    ماه 6 برندگان قرعه كشي از تاريخ اعالم بانك حداكثر          -10

  . ماهه ديگر است 6
 سـاعت   24گذار مكلف است بالفاصله ظرف        گردد  سپرده  ريزكه براثر اشتباه مبلغي بيش از مبلغ حواله شده يا اخذ شده وساير موارد به حساب وا                   درصورتي -11

 درصد در سال بصورت روزانه به مبلغ     30 درغير اينصورت ازتاريخ استفاده وجوه عالوه براصل مبلغ، خسارت تاخيري به نسبت                .م بانك مسترد كند   ازتاريخ اعال 
 o29-5/ق. گذار برداشت نمايد اضافه دريافتي تعلق خواهدگرفت كه بانك حق دارد اصل و خسارت مذكور را از هرگونه حساب بانكي سپرده
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