موضوع  :قرارداد امانت خودرو
 - 1طرفین قرارداد )
 1-1امانت دهنده :
جناب آقای  ...................................................که از این پس در این قرارداد امانت دهنده نام برده می شوند.
 2-1امانت گیرنده :

آقا /خانم ................................... :نام پدر .........................................کد ملی ............................................ :ش.ش .............................:صادره  ........................... :متولد......../......./.......:
محل سکونت...........................................................................................................:محل کار .................................................... :تلفن ..................................:همراه..........................:
 -2مورد امانت:
یکدستگاه ............................................:رنگ  .................................به ش .انتظامی  ................................................و ش.م ............................................................ :ش.ش .......................................... :
که به لحاظ فنی و ظاهری به شرح جدول ظهر این قرارداد موصوف میباشد .کیلومتر تحویل.......................................کیلومتر برگشت..............................................
 -3مدت امانت و مبلغ امانت :
از روز  ....................در ساعت .............به تاریخ  ............/......../......میباشد و امانت گیرنده موظف است خودروی مزبور را درروز  ...........درساعت .............به تاریخ  ............./......../.......مدت
......................روز به همان کیفیتی که تحویل گرفته است به امانت دهنده مسترد نماید.
به ازای هر روز امانت مبلغ ....................................تومان می باشد و جمعا مبلغ ......................................تومان که مبلغ  ............................................در ابتدا مدت امانت توسط امانت گیرنده پرداخت
قرار گرفت  .هزینه ترانسفر تحویل خودرو در محل ...................................................هزینه ترانسفر عودت خودرو. ....................................................
تجهیزات اضافه ____________:مبلغ  _________________ :و بیمه کامل تا سقف دو میلیون تومان و بدون محدودیت کیلومتر به ازای هر روز :
_____________________________
 - 4شرایط:
)1-4امانت گیرنده اعالم نموده که دارای گواهینامه معتبر رانندگی پایه  2بوده و نیز از صحت وسالمت جسمی و روانی الزم برای رانندگی برخوردار است.
 )2 -4در صورتی که خودروی مذکور در مدت امانت دچار هرگونه تصادف یا سرقت شود تصمیم گیرنده در رابطه با برآورد خسارتهای مالی  ،امانت دهنده خواهد بود .
)3-4در صورتی که خودرو مذکور در مدت امانت دچار نقص فنی شود کلیه هزینه ها بر عهده امانت دهنده میباشد (.در صورت استفاده نامناسب از خودرو هزینه ها بر عهده امانت گیرنده میباشد).
 )4-4در صورت بروز هرگونه تصادف در مدت قرارداد امانت گیرنده موظف است کروکی صحنهی تصادف را از ادارهی راهنمایی و رانندگی دریافت و به امانت دهنده تحویل نماید و در غیر
اینصورت مشکالت بوجود آمده برعهده امانت گیرنده می باشد به هیچ عنوان حق تعمیر خودرو بدون هماهنگی امانت دهنده را ندارد.
 ) 5 -4امانت گیرنده متعهد میشود که مورد امانت را به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایط به شخص حقیقی یا حقوقی تحت عناوین حقوقی مثل امانت و یا صلح و یا غیره ندهد و در صورت واگذاری
خودرو شخص امانت گیرنده خیانت در امانت کرده است و شخصا مسئول عواقب قانونی و قضایی بوجود آمده می باشد و امانت دهنده هیچ گونه مسئولیتی را بر عهده نمیگیرد .
 ) 6 -4در صورت بروز هرگونه تخلف راهنمایی و یا کشف الفساد در مدت مذکور طبق قرارداد مسئولیت آن به عهدهی شخص امانت گیرنده میباشد و باید جوابگوی قوانین جمهوری اسالمی
ایران باشد.
 ) 7 -4امانت گیرنده متعهد میشود اگر در مدت مذکور مورد امانت ( خودرو تحت امانت ) به هر علتی اعم از توقیف توسط نیروی محترم انتظامی  ،تصادف و یا هر گونه توقیف زمانی (خوابیدن
خودور در تعمیرگاه) کلیه خسارات وارده و هزینه حق توقف را بدون هیچ عذر و بهانهای با توجه به رضایت امانت دهنده به طور کامل پرداخت نماید.
 )8 -4چنانچه امانت گیرنده بعد از اتمام مهلت تعبین شده درامانت نامه خودرو را تحویل ندهد امانت دهنده مجاز است که از طریق مراجعه به مراجع ذیصالح قانونی در خصوص استرداد مورد
امانت اقدام نماید.
 )9 -4در صورت استفاده از بیمه بدنه کامل در هنگام تصادف الزم به ذکر است در صورتی که خسارت وارده به مورد امانت ( خودرو تحت امانت ) تا مبلغ  20/000/000ریال باشد از بیمه
بدنه استفاده نمیشود  .سقف تعهد امانت گیرنده در بوجود آمدن خسارت ها در شرایط بیمه کامل و بدون محدودیت کیلومتر مبلغ 20/000/000ریال می باشد و در صورت استفاده از خودرو با بیمه
محدود با کیلومتر محدود ما بالتفاوت هزینه تعمیرات ،افت قیمت خودرو  ،هزینه حق توقف خودرو و فرانشیز بیمه به عهده امانت گیرنده می باشد .اگر به هر دلیلی بیمه بدنه خسارت وارد شده را
پرداخت ننماید تمامی خسارت هزینه های جانبی آن به عهده امانت گیرنده می باشد.
 ) 10 -4در صورت وقوع تخلف ،امانت دهنده در هر زمان که بخواهد میتواند مورد امانت را به نفع خود توقیف نماید.
 )11 -4امانت گیرنده مجاز می باشد روزانه مسافت  ...............کیلو متر طی کند و در صورتی که بیشتر از حد مجاز مسافت طی کند به ازای هر ..........کیلومتر اضافه امانت گیرنده ملزم به پرداخت
مبلغ امانت یک روز کامل می باشد و به ازای هر یک ساعت دیرکرد امانت گیرنده ملزم به پرداخت  ٪10مبلغ روزانه امانت به عنوان جریمه دیر کرد به امانت دهنده می باشد .

امضا امانت دهنده :

امضا گیرنده :

 -5تسویه حساب
عودت مورد امانت ( خودرو تحت امانت ) توسط امانت گیرنده فقط با سررسید تحویل و رسید عودت خودرو به شخص امانت دهنده معتبر خواهد بود و در غیر اینصورت به منزله عدم تحویل تلقی
میگردد و امانت گیرنده مرتکب خیانت در امانت شده است.
تسویه حساب منوط به بازرسی و تایید سالمت فنی و بدنی اتومبیل توسط امانت دهنده در مورد امانت ( خودرو تحت امانت ) و تسویه حساب خالفی خودرو میباشد.
 -6فسخ امانت نامه
عدم اجرای هر یک از مفاد و بند های قرارداد فوق تخلف محسوب شده و قرارداد به خودی خود فسخ خواهد بود و بدیهی است مال االمانت به نسبت زمان تصرف وصول خواهد گردید.

-7اقرار نامه
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)1-7چنانچه آقای  ...............................به هر یک از تعهدات خود در این قرارداد عمل نکند خیانت در امانت محسوب شده و امانت دهنده برای وصول خسارت وارده مجاز میباشد از اسناد ذیل
استفاده کند و بدین وسیله آقای  ...............................حق هر گونه اعتراض بعدی را از خود سلب مینماید و جوابگوی قوانین جمهوری اسالمی ایران میباشد.
-8اسناد
 )1-8یک برگ چک حامل به شماره ...............................مبلغ...........................................ریال به تاریخ ......../..../....عهده بانک..................شعبه..............کد ..............از بابت جبران خسارات ها و ضرر
وزیان واره به مورد امانت ( خودرو تحت امانت )

 )2-8مبلغ  ......................ریال معادل بحروف ........................................ریال به عنوان قرض الحسنه بابت حسن پرداخت خسارات احتمالی و یا خالفی مورد امانت ( خودرو تحت امانت ) فوق
پرداخت شده است که پس از اجرای بند به امانت گیرنده بازگردانده می شود.
 )3-8تعداد  ..............برگ سفته به مبلغ هر برگ ...............................ریال و جمعآ به مبلغ ....................................ریاالز بابت جبران خسارات ها و ضرر وزیان واره به مورد امانت ( خودرو تحت
امانت )
امانت گیرنده موظف است مبلغ.................................ریال به عنوان تسویه خالفی به مدت  16روز
نزد امانت دهنده قرار دهد.
توضیحات کروکی خودرو ______________________________________________ :
___________________________________________
تجهیزات و لوازم اضافه________________________________________________ :
_______________________________________________

اینجانب  ..........................................در صحت و سالمت کامل عقل و جسم و با اختیار کامل این قرارداد را با امضا و اثر انگشت خود تائید میکنم و حق هرگونه اعتراض بعدی را از خویش سلب
مینمایم .
امضا امانت دهنده :
شاهد :1
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امضا امانت گیرنده :
شاهد :2
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