آگهی مزایده امالک بانک سینا شماره 99/1
منطقه جنوبشرق

بانـک سـینا در نظـردارد تعـدادی از املاک مـازاد خـود را در اسـتان هرمـزگان  ،10860246171شـماره ثبـت  ،535178تاریـخ ثبـت  64/03/08به میزان  % 5قیمت
بـه شـرح ذیـل از طریـق مزایـده عمومـی بـا شـرایط نقـد و یـا نقـد و اقسـاط بـه پایـه ملـک منـدرج در آگهـی در پـاکات الک و مهر شـده و به آدرس هـای فوق الذکر
تحویـل و رسـید اخـذ گـردد .بهـای پیشـنهادی بایـد بـه مبلغ مشـخص اعلام گردد.

فـروش رسـاند.

شرایط فروش نقدی:

بازگشـایی پـاکات راس سـاعت  12ظهـر روز شـنبه مـورخ  99/04/28بـه نشـانی

نحوه پرداخت مطابق مندرجات برگ شرایط شرکت در مزایده می باشد.
شرایط فروش اقساطی:

کرمـان  ،میـدان آزادی  ،ابتـدای بلـوار جمهـوری جنـب داروخانـه دکتـر صفـا دفتـر
مدیریـت منطقـه جنـوب شـرق کشـور انجـام و برنـده مشـخص خواهـد شـد .حضور

ً
نقـدا همزمان بـا امضاء مبایعه نامـه و  % 20نقدی پیشـنهاد دهنـدگان یـا نماینـده قانونـی آنهـا بـا دارا بـودن بـرگ نمایندگـی معتبـر در
 )1پرداخـت  % 30ثمـن معاملـه
هنـگام تحویـل و  % 50مابقـی بصـورت اقسـاط ماهیانه ( 12قسـط) بـه مدت یک جلسـه مجـاز می باشـد.
سـال بصورت چک بدون احتسـاب سـود.

پیشـنهادات مبهـم ،مخـدوش  ،مشـروط و فاقـد چـک یـا ضمانـت نامه به شـرح

ً
نقـدا همزمان با امضاء مبایعه نامـه و  % 20نقدی فـوق و همچنیـن پیشـنهادهایی کـه بعـد از انقضـای مدت مقرر برسـد از درجـه اعتبار
 )2پرداخـت  % 30ثمـن معاملـه
هنـگام تحویـل و  % 50مابقـی بصـورت اقسـاط ماهیانـه ( 36قسـط) بـه مـدت سـاقط بـوده و مردود اسـت.
حداکثـر سـه سـال بصورت چک با احتسـاب سـود مصوب شـورای پـول و اعتبار.

امضـاء تمامـی اسـناد مزایـده توسـط خریدار یـا خریداران شـامل فرم های شـرایط

درصـورت ایجـاد شـرایط مسـاوی اولویت با خریـد نقدی می باشـد .همچنین شـرکت در مزایـده و تقاضـای شـرکت در مزایـده و پیـش نویـس مبایعه نامـه نقدی یا
ً
درصورتیکـه متقاضـی بیـش از یـک ملـک را درخواسـت نمایـد،
صرفـا یـک ملک اقسـاطی و همچنیـن تصاویـر شناسـنامه و کارت ملی خریدار یا خریـداران جزء الینفک

بصـورت اقسـاطی و مـازاد بـر یک ملک بصـورت نقدی بـه متقاضی خریـد واگذار تاییـد و قبول شـرایط مزایده می باشـد.

بانک در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

خواهد شـد.

متقاضیـان مـی تواننـد بـرای بازدید از املاک انتخابی و دریافت اوراق شـرایط

هزینـه ثبـت قـرارداد در دفترخانـه اسـناد رسـمی ،آگهـی و کارشناسـی بـه میـزان

شـرکت در مزایـده ازتاریـخ نشـر آگهـی بـه مـدت  15روزکاری و حداکثـر تـا پایان واقعـی بـه عهـده برنـده یـا برنـدگان مزایـده می باشـد.
وقـت اداری مـورخ  99/04/22به نشـانی :اسـتان هرمزگان،جزیـره کیش،روبروی

ردیـف هـای  1و  2آگهـی مزایـده بـا شـرایط و وضـع موجـود بـه فروش می رسـد و

هایپـر مارکـت کیـش ویالهـای تجـاری اداری مرواریـد پلاک  711شـعبه کیـش تنظیـم سـند رسـمی انتقـال پس از آماده شـدن اسـناد و مـدارک الزم و در زمان اعالمی
بانـک سـینا کد پسـتی 7941877136 :یا شـهرکرمان ،میـدان آزادی ،ابتدای بلوار توسـط فروشـنده مشـروط به وصول کلیه اقسـاط ثمن معاملـه انجام می گـردد و آماده
ً
متعاقبا انجـام خواهد پذیرفـت و در هنگام انعقاد
جمهـوری جنـب داروخانـه دکتـر صفـا دفتـر مدیریـت منطقه جنوب شـرق کشـور شـدن سـند پـس از انعقـاد قـرارداد و
کدپسـتی 7619613919 :مراجعه و یا با شـماره تلفن های  44425291 -92-93قـرارداد سـند آمـاده نمی باشـد و پیشـنهاد دهنـده با امضاء ذیل اسـناد مزایـده موافقت
(076کیـش)( 03432468812-13 ،دفتـر منطقـه) 09133432261 ،تمـاس خـود را در ایـن خصـوص اعلام خواهد نمود .همچنیـن هزینه راه انـدازی واحدها مذکور
حاصـل نماینـد .تاکیـد مـی گـردد بازدیـد از امالک قبل از شـرکت در مزایـده برای بر عهـده خریدار می باشـد.
تمامـی شـرکت کننـدگان در مزایـده ضروری می باشـد.

پیشـنهاد دهنـده بـا امضـاء ذیـل فـرم هـای شـرایط شـرکت در مزایـده و تقاضـای

کلیـه پیشـنهادات واصلـه بـه همـراه یـک فقـره چک بانکـی تضمینـی در وجه شـرکت در مزایـده و پیـش نویـس مبایعـه نامـه نقـدی یا اقسـاطی موافقت خـود را در

بانـک سـینا و یـا ضمانـت نامـه بانکـی معتبـر غیر مشـروط بـه غیـر از ضمانتنامه ایـن خصـوص اعلام نمـوده و خریـدار متعهد بـه رعایت کلیه مفـاد و شـرایط و تعهدات
بانـک سـینا بـا حداقـل سـه مـاه اعتبـار بـه نفـع بانـک سـینا بـا شناسـه ملـی مزایـده می باشـد.
آدرس

مشخصات ملک
طبقه

نوع ملک

مساحت (مترمربع)

نوع کاربری قدمت ساخت عرصه

اعیان

قیمت پایه (به ریال)

1

جزیره کیش ،مجتمع مسکونی روما کیش ،بلوک  Aواحد  7به همراه پارکینگ

همکف

آپارتمان

مسکونی

نوساز

-

129

17.850.000.000

2

جزیره کیش ،مجتمع مسکونی روما کیش ،بلوک  Bواحد  01به همراه پارکینگ

همکف

آپارتمان

مسکونی

نوساز

-

144

22.350.000.000

تاریخ انتشارآگهی1399/04/01 :

مدیریت منطقه جنوب شرق کشور

