
 تعهدنامه

 

سـاكن و   ..............صـادره از  ....... .....بشماره شناسـنامه  ...... ..........فرزند .......................... اينجانب 

بهسازي و نوسازي ) وام(متقاضي دريافت تسهيالت ................ شهرستان ........ ............مقيم روستاي 

در كمـال صـحت و سـالمت     93مسكن روستايي موسوم به طرح ويژه بهسازي مسكن روستايي سـال  

كه كليه مقررات و ضوابط مربوط بـه دسـتورالعمل   جسمي و روحي حاضر بنياد گرديدم و اذعان دارم 

تسهيالت مذكور به اينجانـب تفهـيم گرديـد بطوريكـه مطلـع و آگـاهم كـه بايسـتي         اجرايي پرداخت 

ماه پس از انعقاد قرارداد شروع بكار نمايم و از همين مدت با مراجعه به بانـك  2حداكثر ظرف مدت 

عامل كه از سوي بنياد معرفي مي گردد نسبت به دريافت مرحله اول تسهيالت اقدام نمايم و چنانچـه  

مهلت قانوني فوق قسط اول تسهيالت را دريافت كنم بنياد مختـار اسـت مطـابق مقـررات از     نتوانم در 

ارسال فرمت قطع وام به بانك مذكور يكجانبه قرارداد را فسخ و به جايگزيني شخص متقاضـي  طريق 

ديگري را معرفي سازد و دقيقاً مطلع گشتم كه اگر قرارداد فسخ و وام قطع گردد تـا پـنج سـال تمـام     

لذا ضمن اذعان و اقرار بـه مـوارد   . و همسرم از دريافت اينگونه تسهيالت محروم خواهيم گشت خود

ماه پس از انعقاد قرارداد نسبت به شروع بكار 2مذكور خويش را ملتزم و متعهد مي سازم تا در موعد 

ت قرارداد مچنين تمامي مراحل ساخت بنا را در مهله .و دريافت مرحله اول وام لحاظ شده قيام نمايم

به اتمام برسانم و پايانكار دريافت كنم و نسبت به تبـديل قـرارداد   ) مشاركت مدني(مشاركت ساخت 

اقدام نمايم در غيـر   و دريافت دفترچه اقساط "ش اقساطيفرو"خود به قرارداد  "مشاركت ساخت"

تسـهيالت  اينصورت چنانچه دوران مشاركت ساخت اينجانب به اتمام برسـد و شـامل جريمـه و قطـع     

گردم حق هرگونه ادعا و اعتراضي را در صورت بروز مشـكالت فـوق و اقـدام بنيـاد از خـود سـلب و       

 .ساقط مي نمايم و هيچگونه مسئوليتي متوجه بنياد مسكن نخواهد بود

                                                                                                  

 :امضاء و اثر انگشت                                                                                                     

 

 

 

سواد است ذيل اين برگه را بعنوان از آشنايان متقاضي شخصي كه با چنانچه متقاضي بي سواد است

 .ردي شخص باسواد نيز درج گرددفو مشخصات  كننده امضاء و اثر انگشت نمايند تفهيم


