
  

 

 

طریق مزایده عمومی  از قرارداد اجاره به شرط تملیك و نقدبا شرایط پرداخت  و شهرستان تهراندر  ذیل مشروحه در نظر دارد ، امالك مازاد بانك كارآفرین

 .بفروش برساند

 شرایط و نحوه شركت در مزایده : 

 مزایده ) قابل پرداخت فرم شركت در مزایده مندرج در آگهی می باشد كه می بایست توسط متقاضی به حساب مورد اشاره در  پایهمبلغ  %5مبلغ سپرده شركت در مزایده معادل  -1
 قید ردیف و مشخصات ملك انتخابی تحویل نمایند. واریز و اصل رسید آن را با ( در تمامی شعب بانك كارآفرین

واریكز امور مالی بانكك  حساب شماره ریال به 200.000فیش واریزی بمبلغ  می بایست رت حضوری به بانك مراجعه می كنندبصو جهت دریافت اسناد مزایده متقاضیانی كه -2
 .نمایند

 مختار است. در هر مرحله بدون قید و شرط ، یك یا تمامی پیشنهادات ردیا  قبولبانك در  -3

تعمیرات، تجهیز ساختمان و یا پیگیری امور شهرداری هكا اعكا از   رسند و بانك تعهدی از بابت هرگونهبا وضع موجود و شرایط روز ملك بفروش می  عرضه شدهكلیه امالك  -4
 و تسكویه قبكوض انشكعابات و شكارو معكو  تغییر ككاربری ، جرایا و عوارض ملكپایانكار عدم خالف، اخذ یا و  و تخلفات ساختمانی شهرداریاحتمالی طرح  قرارگیری در هرگونه

 های مترتبه می باشد.پیگیری و اقدام و پرداخت هزینهنخواهد داشت و خریدار شخصاً مسئول  و ...

  .شخصاً مسئول می باشد یداردر مواردی كه سها الشركه بصورت مشاعی واگذار می گردد، بانك هیچگونه مسئولیتی در قبال افراز سها مشاعی و اخذ سند تفكیكی ندارد و خر -5

 )دارای متصرف(، بانك هیچگونه مسئولیتی در خصوص تخلیه ندارد و مسئولیت كامل رفع تصرف و تخلیه متصرف به عهده خریدار می باشد.تخلیه نشده خصوص امالك در -6

 باشد.شروط از درجه اعتبار ساقط میمكلیه پیشنهادات فاقد فرم تكمیل و امضاء شده شركت در مزایده و یا فاقد فیش واریز سپرده شركت در مزایده و مخدوش و مبها و  -7

 یق مراجعكه بكه شكعبه شهرسكتان منكدرج در جكدول  یكل توانند جهت بازدید از امالك عرضه شده در تهران از طریق اداره امالك بانك و برای شهرستان از طرمتقاضیان می -8
 اقدام نمایند.

 فروش امالك مازاد  02/1401شماره  سراسری آگهی مزایده



 بهای مورد معامله : شرایط پرداخت 

مابقی ثمن معامله پس از اخذ  %10ثمن معامله همزمان با تحویل ملك و  %40و ریخ اعالم نتایج بازگشایی پاكات روز از تا 10بهای مورد معامله ظرف مدت  %50: ینقد الف(

 گردد. با انتقال قطعی مورد معامله دفتر اسناد رسمی دریافت میمربوطه از مراجع  یربط و همزمان  استعالمات

 قرارداد اجاره به شرط تملیك :  

 .%18با نرخ سود  یک الی سه سالبهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، الباقی طی اقساط  %50حداقل  پرداخت نقدی قرارداد اجاره به شرط تملیك بصورت( بگروه 

 . %18با نرخ سود یک الی چهار سال بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، الباقی طی اقساط  %30حداقل پرداخت نقدی قرارداد اجاره به شرط تملیك بصورت  (جگروه 

 .%18با نرخ سود یک الی پنج سال ان با انعقاد قرارداد، الباقی طی اقساط بهای مورد معامله همزم %20حداقل پرداخت نقدی قرارداد اجاره به شرط تملیك بصورت (دگروه  

 هر گروه صرفاً مجاز به انتخاب شررایط پرداخرت تعیرین شرده  باشد و متقاضیانتوضیح اینكه شرایط پرداخت هر ملک بر اساس گروه تعیین شده مندرج در جدول ذیل می

 باشد(می "ج"تا  "الف"های مجاز به ارائه پیشنهاد بر اساس گروه "ج"باشد. )بطور مثال ملک گروه های قبلی میدر جدول و یا شرایط پرداخت رده

 تقاضای نقدی برای كلیه امالك در اولویت می باشد .  ، در شرایط مساوی بودن قیمت پیشنهادی

 در سكاعات اداری ظرف مدت یك هفتكه مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی درفرم شركت و دریافت ، بازدید از وضعیت مورد واگذاری متقاضیان جهت كسب اطالعات بیشتر     

طبقه  ،ساختمان مركزی بانك كارآفرین ،97پالك  ،خیابان ناهید غربی ت،روبروی درب اصلی پارك مل ،عصرخیابان ولی ،   تهران به نشانی ( بعدازظهر 15صبح لغایت  8) 

جهت   www.karafarinbank.irبه نشانی سایت اینترنتی بانكاز طریق  یا و 021-26215144 -6و  021-26214975با شماره تلفن های  )اداره امالك( هفتا

 .اقدام فرمایندفرم شركت در مزایده  دریافت

  پایكان مهلكت قكانونیبانك كارآفرین تكا به نشانی ساختمان مركزی  حضوراًو یا  15875-4659صندو  پستی  ،آدرس   تهران  خود را به پیشنهاداتمتقاضیان می بایستی 

 نمایند. رسید دریافتمتعاقباً تحویل و 

http://www.karafarinbank.ir/

