
 روش استعالم سند ویال چگونه است؟
 

می کند. سند اهمیت … سند یک برگه رسمی است که یک فرد را مالک یک چیز مانند زمین، ماشین، ویال و

سند داشته باشید تا بتوانید مالکیت … بسیار زیادی دارد و باید حتما برای چیزهایی مانند زمین، ماشین، ویال و

یک پروسه ای است که باید حتما بعد از خرید ویال در کردان یا  روش استعالم سند ویال. خود را ثابت کنید

نا شوید با وب سایت ما آش روش استعالم سند ویال هر شهر و منطقه ای آن را انجام دهید. اگر می خواهید با

 .تا انتهای این مقاله همراه باشید

 

 روش استعالم سند ویال
صحبت کنیم در مرحله اول باید بدانیم سند چیست؟ سند یک  روش استعالم سند ویال اگر بخواهیم در مورد

رک و یا برگه ای است که شما را مالک یک چیز مانند ماشین، زمین، ویال، خانه و یا هر چیز دیگری مد

می کند. اگر شما ماشین، ویال، خانه و چیزهایی مانند آن را خریداری کرده اید با سند آشنا هستید و می دانید 

داری کرده اید سند نداشته باشد به هیچ که چه کاربردهایی دارد. اگر امالک یا وسیله نقلیه شما که آن را خری

وجه نمی توان به صورت رسمی شما را مالک آن ملک یا وسیله دانست. اگر زمانی که شما سند رسمی 

، زمین و یا هر چیز دیگری فردی نویال مدرن در کردا ندارید که مالکیت شما را ثابت کند و برای ماشین،

ادعا کرد که مالک آن است به هیچ عنوان نمی توانید ثابت کنید. مگر اینکه سند داشته باشید یا اینکه قولنامه 

خرید آن را داشته باشید تا بتوانید این ادعا را باطل کنید. قولنامه هم رسمی نیست ولی اعتبار دارد. البته نکته 

 .نامه ای اعتبار دارد که توسط مامور ثبت اسناد تنظیم شده باشدمهم این است که قول
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 همه چیز درباره روش استعالم سند ویال
 انواع سند

که می خواهیم به شما بگوییم سند عادی است. به اسنادی سند عادی می گویند که در دفاتر  دسن اولین نوع

است که  ثبت اسناد نبوده باشد و همچنین توسط مامور ثبت اسناد تنظیم نشده باشد. حتی سندهای عادی ممکن

طبق قانون نبوده و بندهایی در آنها باشد 

که قانون آنها را قبول نداشته باید حذف 

ویال  خرید بشوند. برای آشنایی با نحوه

باط با مشاوران ما ارت ندر برغا

 .برقرار کنید
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 سند عادی

اسنادی سند عادی می گویند که در دفاتر  اولین نوع سند که می خواهیم به شما بگوییم سند عادی است. به

ثبت اسناد نبوده باشد و همچنین توسط مامور ثبت اسناد تنظیم نشده باشد. حتی سندهای عادی ممکن است که 

 .طبق قانون نبوده و بندهایی در آنها باشد که قانون آنها را قبول نداشته باید حذف بشوند

 سند رسمی

سند رسمی دارید. سند رسمی اسنادی هستند که در دفاتر سند اسناد رسمی حتما شما اطالعات خوبی درباره 

وجود داشته و همچنین توسط مامور ثبت اسناد تنظیم و ثبت شده است. اسناد رسمی معتبر هستند و با استفاده 

شما  نخرید ویال در کردا از آن شما به صورت رسمی مالک وسیله نقلیه یا امالک اعالم می کند. مانند اسناد

با داشتن سند رسمی اگر مالکی برای وسایل نقلیه یا امالک شما پیدا شد می توانید با ارائه سند رسمی به 

سناد انواع دیگری نیز دارند و این دو نوع مهم ترین و رایج ترین اسنادی است سادگی ادعای او را رد کنید. ا

که در بین مردم وجود دارد. سعی کنید سندهایی که برای وسایل نقلیه امالک و هر چیز دیگری دارید سند 

 .رسمی باشد تا معتبر بوده و بتوانید در مواقع ضروری از آن استفاده کرده و به مشکل بر بخورید

 

 دلیل انجام روش استعالم سند ویال چیست؟

را خریداری  ویال یک سوال پر تکرار و مهم که افراد از ما می پرسند این است که چه به چه دلیل وقتی که

به سواالت می کنیم باید حتما از سند آن استعالم بگیریم؟ آیا گرفتن این استعالم خیلی مهم است؟ در جواب 

خیلی مهم است و باید تمام سعی خود را کنید ” روش استعالم سند ویال“مهم باید به شما بگوییم که بله انجام 

که این کار را انجام بدهید. چون وقتی که شما ویالیی را خریداری می کنید؛ مبلغ بسیار زیادی را برای خرید 

اری می کنید سند داشته باشید و این حق قانونی شما است. آن ویال هزینه می کنید. شما باید ویالیی که خرید

برخی از اوقات ممکن است که سند ویالیی که خریداری می کنید در رهن بانک، توقیف دادگستری و 

چیزهایی مانند آن باشد و این موقع است که شما با مشکل روبرو خواهید شد. چون سند در رهن بانک یا 

انید سند را داشته باشید یا حتی ممکن است که نتوانید سند را منتقل کرده و به ارگان دیگری است شما می تو

نام خود بزنید. به همین دلیل است که شما از سند ویالیی که می خرید باید حتما استعالم بگیرید تا این موارد 

 .مشخص شود
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 روش استعالم سند ویال چگونه است؟

ا سند و همچنین دالیل استعالم آن یاد گرفتید؛ االن وقت آن رسیده حاال که اطالعات مناسب و زیادی درباره ب

آشنا کنیم. پس ادامه این بخش از مقاله را از دست ندهید و با ما  روش استعالم سند ویال است که شما را با

همراه باشید. برای اینکه شما بتوانید از ویالیی که خریداری می کنید استعالم بگیرید باید ابتدا اطالعات 

نباشد بدون هیچ اعتراضی … داشته باشید. اگر فروشنده کاله بردار و… شخصی فروشنده را مانند کد ملی و

ارکی که می خواهید را در اختیار شما خواهد گذاشت تا برای استعالم اقدام کنید. برای استعالم می توانید مد

به یکی از دفاتر رسمی ثبت اسناد مراجعه کنید و درخواست خود را ارائه دهید. سپس مامور دفتر استعالم 

شهرداری و دیگر سازمان ها و اداره ها  های مختلفی مانند از اداره دارایی، اداره بیمه، اداره ثبت، سازمان

بگیرد و در نهایت به شما در یک نتیجه کلی ارائه می شود که ثابت کننده درست بودن مدارک ملک می 

 .باشد

 

 کالم آخر درباره با روش استعالم سند ویال
آشنا شدید. همچنین معنی  ویال روش استعالم سند شما در این مقاله که از وب سایت ما منتشر شده است با

بگیرید آشنا شدید. از اینکه با وب سایت ما همراه  فتید و با دالیلی که باید از سند ویال استعالمسند را یاد گر

 .بودید از شما کمال تشکر را داریم

 


