بسمه تعالی

اقرارنامه
اینجانب خانم  /آقا  ................................دارنده قرارداد شماره  ..........................مورخه  .....................با شرکت تعاونی مسکن کارکنان
معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل نداجا (چیتگر) فرزند  .............................به شماره ملی  ....................................و شماره شناسنامه
 ...................................متولد  ................/...../.....صادره از  ...........................ساکن ............. .................................................................................
عضو /نماینده پروژه مرجان که دارای امتیاز  .......متر مربع واحد آپارتمان می باشم  ،اقرار مینمایم در صورت عدم پرداخت دو
قسط متوالی از وام و تسهیالت دریافتی بانک ملت مربوط به خود و یا مربوط به خانم  /آقای  ................................فرزند
 .............................به شماره ملی  ....................................و شماره شناسنامه  ...................................متولد  ................/...../.....صادره از
 ...........................ساکن  ، ............. .................................................................................برابر اعالم تعاونی یاد شده ،بالفاصله و بدون هیچ
عذر و بهانهای ،راساً و مستقیماً با شرایط ذیل نسبت به واگذاری کلیه حقوق خود مرتبط با قرارداد مذکور بابت امتیاز  ......متر
مربع آپارتمان از پروژه مرجان ،به شرکت تعاونی مسکن کارکنان معاونت مهندسی و پدافند غیر عامل نداجا واگذار نموده و به
تعاونی یاد شده اختیار میدهم که حقوق و قدرالسهم اینجانب مرتبط با قرارداد ذکر شده را به هر شخص دیگری منتقل نموده
و حق هرگونه ادعا  ،اعتراض  ،مالکیت و شکایت را از خود سلب و ساقط مینمایم.
این اقرار نامه با آگاهی از این امر تهیه گردیده که مجموع مبالغ قابل پرداخت به عضو /نماینده پروژه مذکور در صورت عدم
اجرای تعهدات معادل ارزش مصوب توافق شده واحد آپارتمان فی مابین عضو  /نماینده پروژه مرجان و هیئت مدیره تعاونی
(شامل ارزش روز امتیاز و واریزی) میباشد که پس از کسر بدهیهای اعالم شده از سوی تعاونی و کل مبلغ وام دریافتی به
همراه سود و کارمزد مربوطه تا زمان تسویه حساب و  6درصد بابت جریمه عدم پرداخت اقساط میباشد .در صورت عدم توافق
در مورد ارزش روز امتیاز؛ عضو  /نماینده فرصت خواهد داشت ظرف مدت  72ساعت نسبت به معرفی خریدار به قیمت مورد
نظر اقدام و در غیر اینصورت مبلغی که تعاونی ارزش گذاری میکند مالک محاسبات و ارزشگذاری فیمابین و تسویه حساب
خواهد بود.
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