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محل الصاق
تمبر مالياتي

بسمه تعالی

شماره :
تاریخ :

« قرار داد جعاله صدور ضمانت نامه »

بنا به درخواست آقاي/خانم/شركت  ...................................قرارداد ذیل در مورخ  ......................فيمابين:الف) بانك تجارت شعبه  ....................به نمایندگی  ......................و
نشانی  ..................................................................پست الکترونيك  ....................كه از این پس اختصاراً "بانك" ناميده می شود از یك طرف و
شخص حقيقی
ب :خانم /آقاي  .............................فرزند  .............................به شماره شناسنامه  .........................صادره از  ..............................كد ملی  ..............................ساكن
 ........................................................................................... ....................................................كد پستی  ..............................تلفن  .........................پست الکترونيك
 ......................................................به عنوان ضمانت خواه كه پس از این "جاعل" ناميده می شود از طرف دیگر به منظور انجام درخواست جاعل مبنی بر صدور ضمانتنامه
منعقد گردید.
یا
شخص حقوقی
ب :شركت  ..............................ثبت شده  .......................به شماره در اداره ثبت  ....................................شناسه ملی  ..................................شناسه اقتصادي ..............................
به نشانی  ............................................................................................................................كد پستی  ..............................تلفن  ..............................پست الکترونيك
....................................................به عنوان ضمانت خواه كه در این قرارداد جاعل ناميده می شود با نمایندگی :
 -1خانم /آقاي  ........................... /فرزند  ...........................كد ملی  ..............................شماره شناسنامه  ............................محل صدور شناسنامه  .......................تاریخ تولد
 .........................ساكن  ....................................................................................كد پستی  ...........................تلفن  ..............................پست الکترونيك
....................................................
 -2خانم /آقاي  .................... /فرزند  ...........................كد ملی  ...............................شماره شناسنامه  .....................محل صدور شناسنامه  .......................تاریخ تولد
 .........................ساكن  ..........................................................................كد پستی  ...........................تلفن  ..............................پست الکترونيك ....................................................
كه به موجب آگهی شماره  ......................مندرج در روزنامه رسمی شماره  ......................مورخ  ..........................حق امضاء اسناد تعهدآور شركت را دارا می باشند این قرارداد را
امض اء و با مهر شركت ممهور نمودند از طرف دیگر قرارداد مشروح ذیل به منظور انجام درخواست جاعل مبنی برصدور ضمانتنامه منعقد گردید.
و
ضامن/ضامنين شخص حقيقی
ج-1 :خانم /آقاي  ...................فرزند  ...............به شماره شناسنامه  .............صادره از . ..............كد ملی  ..............................ساكن
 ...........................................................................كد پستی  ................................تلفن  .......................پست الکترونيك ....................................................
 -2خانم /آقاي  ...................فرزند  ...............به شماره شناسنامه  .............صادره از . ..............كد ملی  ..............................ساكن  .......................................................كد پستی
 ................................تلفن  .......................پست الکترونيك ....................................................
 -3خانم /آقاي  ...................فرزند  ...............به شماره شناسنامه  .............صادره از . ..............كد ملی  ..............................ساكن  .......................................................كد پستی
 ................................تلفن  .......................پست الکترونيك ....................................................
 -4خانم /آقاي  ...................فرزند  ...............به شماره شناسنامه  .............صادره از . ..............كد ملی  ..............................ساكن .....................................................................
كد پستی  ................................تلفن  .......................پست الکترونيك ....................................................
كه از این پس ضامن /ضامنين ناميده می شود /می شوند به منظور انجام درخواست جاعل مبنی بر صدور ضمانتنامه منعقد گردید و منفرداً و متضامناً كليه تعهدات متقاضی را
قبول و ملزم و متعهد به آن گردید /گردیدند.
یا
ضامن/ضامنين شخص حقوقی
ج -1 :شركت  ..............................ثبت شده به شماره در اداره ثبت  ..............................شناسه ملی  .......................................شناسه اقتصادي  ..............................به نشانی
 .................................................................................... .......................................كد پستی  ..............................تلفن  ..............................پست الکترونيك
....................................................كه در این قرارداد ضامن ناميده می شود با نمایندگی :
 -1خانم /آقاي  ........................... /فرزند  ...........................كد ملی  ..............................شماره شناسنامه  ...........................محل صدور شناسنامه  .......................تاریخ تولد
 .........................ساكن  ......................................................................................................كد پستی  ...........................تلفن  ..............................پست الکترونيك
....................................................
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 -2خانم /آقاي  ........................... /فرزند  ...........................كد ملی  ..............................شماره شناسنامه  ...........................محل صدور شناسنامه  .......................تاریخ تولد
 .........................ساكن  ......................................................................................................كد پستی  ...........................تلفن  ..............................پست الکترونيك
....................................................
كه به موجب آگهی شماره  ......................مندرج در روزنامه رسمی شماره  ......................مورخ  ......................حق امضاء اسناد تعهدآور شركت را دارا می باشند این قرارداد را
امضاء و با مهر شركت ممهور نمودند به منظور انجام درخواست جاعل مبنی بر صدور ضمانتنامه منعقد گردید و منفرداً و متضامناً كليه تعهدات جاعل را قبول و ملزم و متعهد
به آن گردید /گردیدند.
 -2شركت  ..............................ثبت شده به شماره در اداره ثبت  ..............................شناسه ملی  .......................................شناسه اقتصادي  ..............................به نشانی
 ...........................................................................................................................كد پستی  ..............................تلفن  ..............................پست الکترونيك
....................................................كه در این قرارداد ضامن ناميده می شود با نمایندگی :
 -1خانم /آقاي  ........................... /فرزند  ...........................كد ملی  ..............................شماره شناسنامه  ...........................محل صدور شناسنامه  .......................تاریخ تولد
 .........................ساكن  ............................................................................................كد پستی  ...........................تلفن  ..............................پست الکترونيك
....................................................
 -2خانم /آقاي  ........................... /فرزند  ...........................كد ملی  ..............................شماره شناسنامه  ...........................محل صدور شناسنامه  .......................تاریخ تولد
 .........................ساكن  ......................................................................................................كد پستی  ...........................تلفن  ..............................پست الکترونيك
....................................................
كه به موجب آگهی شماره  ......................مندرج در روزنامه رسمی شماره  ......................مورخ  ......................حق امضاء اسناد تعهدآور شركت را دارا می باشند این قرارداد را
امضاء و با مهر شركت ممهور نمودند به منظور انجام درخواس ت جاعل مبنی بر صدور ضمانتنامه منعقد گردید و منفرداً و متضامناً كليه تعهدات جاعل را قبول و ملزم و متعهد
به آن گردید /گردیدند.
 -3شركت  ..............................ثبت شده به شماره در اداره ثبت  ..............................شناسه ملی  .......................................شناسه اقتصادي  ..............................به نشانی
 ...........................................................................................................................كد پستی  ..............................تلفن  ..............................پست الکترونيك
....................................................كه در این قرارداد ضامن ناميده می شود با نمایندگی :
 -1خانم /آقاي  ........................... /فرزند  ...........................كد ملی  ..............................شماره شناسنامه  ...........................محل صدور شناسنامه  .......................تاریخ تولد
 .........................ساكن  ......................................................................................................كد پستی  ...........................تلفن  ..............................پست الکترونيك
....................................................
 -2خانم /آقاي  ........................... /فرزند  ...........................كد ملی  ..............................شماره شناسنامه  ...........................محل صدور شناسنامه  .......................تاریخ تولد
 .........................ساكن  ......................................................................................................كد پستی  ...........................تلفن  ..............................پست الکترونيك
....................................................
كه به موجب آگهی شماره  ......................مندرج در روزنامه رسمی شماره  ......................مورخ  ......................حق امضاء اسناد تعهدآور شركت را دارا می باشند این قرارداد را
امضاء و با مهر شركت ممهور نمودند به منظور انجام درخواست جاعل مبنی بر صدور ضمانتنامه منعقد گردید و منفرداً و متضامناً كليه تعهدات جاعل را قبول و ملزم و متعهد
به آن گردید /گردیدند.
 -4شركت  ..............................ثبت شده به شماره در اداره ثبت  ..............................شناسه ملی  .......................................شناسه اقتصادي  ..............................به نشانی
 ...........................................................................................................................كد پستی  ..............................تلفن  ..............................پست الکترونيك
....................................................كه در این قرارداد ضامن ناميده می شود با نمایندگی :
 -1خانم /آقاي  ........................... /فرزند  ...........................كد ملی  ..............................شماره شناسنامه  ...........................محل صدور شناسنامه  .......................تاریخ تولد
 .........................ساكن  ............................................................................................كد پستی  ...........................تلفن  ..............................پست الکترونيك
....................................................
 -2خانم /آقاي  ........................... /فرزند  ...........................كد ملی  ..............................شماره شناسنامه  ...........................محل صدور شناسنامه  .......................تاریخ تولد
 .........................ساكن  ......................................................................................................كد پستی  ...........................تلفن  ..............................پست الکترونيك
....................................................
كه به موجب آگهی شماره  ......................مندرج در روزنامه رسمی شماره  ......................مورخ  ......................حق امضاء اسناد تعهدآور شركت را دارا می باشند این قرارداد را
امضاء و با مهر شركت ممهور نمودند به منظور انجام درخواست جاعل مبنی بر صدور ضمانتنامه منعقد گردید و منفرداً و متضامناً كليه تعهدات جاعل را قبول و ملزم و متعهد
به آن گردید /گردیدند.
تبصره -نشانی ،پست الکترونيك و تلفنهاي بانك/مؤسسه اعتباري ،جاعل و ضامن/ضامنين همان موارد مندرج در این ماده است .چنانچه یکی از اشخاص مزبور نشانی،
پست الکترونيك و تلفنهاي خود را تغيير دهد باید موضوع را به صورت كتبی به طرفهاي دیگر ابالغ كند .تا وقتی كه تغيير موارد فوق ،كتباً به طرف دیگر ابالغ نشده باشد،
كليه مکاتبات و مراسالت و ابالغيهها و اخطاریههاي اجرایی و غيره ،حسب مورد از طریق شماره تلفن (پيامك) ،پست الکترونيك و نشانی كه در این ماده قيد شده است،
ارسال میشود و ابالغ شده تلقی میگردد.
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مـاده  -1بانك حسب درخواست جاعل موافقت نمود یك فقره ضمانتنامه  ...........................به مبلغ  .............................ریال /دالر/یورو ...../به مدت  .........................كه
سررسيد آن پایان وقت اداري روز  ......................می باشد براي ضمانت از جاعل در برابر ذینفع  .......................................................صادر نماید .لهذا جاعل به موجب این
قرارداد به طور قطعی و غير قابل عدول وجوه پرداختی بانك از این بابت را دین مسلم خود به بانك قبول و متعهد و ملتزم گردید با مطالبه بانك به بانك بپردازد و نسبت به
پرداخت وجه ضمانت نامه و مبلغ آن و ميزان بدهی جاعل و نوع ارز ،صرف اظهار و تشخيص بانك مورد قبول جاعل میباشد .ابطال ضمانت نامه صادره قبل از سررسيد از
طرف بانك فقط با توافق كتبی ذینفع ضمانت نامه خواهد بود.
ماده  -2جعل بانك (شامل مبلغ ضمانت نامه و كارمزدهاي متعلقه) جهت انجام عمليات موضوع ضمانت نامه ،مبلغ (به عدد) .........................مبلغ (به حروف)............................
ریال/دالر/یورو ...../میباشد كه جاعل متعهد شد مطالبات بانك را در زمان و مکان اعالمی توسط بانك به بانك پرداخت نماید.
مـاده -3مدت این قرارداد از لحاظ اجراي جعاله از تاریخ انعقاد قرارداد .........................ماه میباشد .ليکن در صورتی كه قبل از آخرین سررسيد ،ضمانت نامه فوق توسط بانك
پرداخت گردد ،بانك حق مطالبه و وصول مطالبات و اقدام به استناد این قرارداد را در هر زمان خواهد داشت .در صورت تمدید سررسيد ضمانت نامه موضوع این قرارداد ،مدت
قرار داد حاضر تا تسویه مطالبات میباشد و وثایق و تضمينات مأخوذه درتوثيق بانك باقی خواهد ماند .چنانچه تمدید سررسيد مستلزم ارائه وثایق جدید یا تکميلی باشد ،با
اعالم بانك جاعل مکلف به تأمين وثایق و تضامين میباشد ،در غير اینصورت اقدامات مقتضی صورت گرفته بنا به صالحدید بانك مورد قبول جاعل میباشد.
ماده  -4جاعل  /متعهد/ضامن /ضامنين قبول و تعهد نمودند حسب مورد از تاریخ سررسيد اقساط یا تبدیل دیون به دین حال ،تا تسویه بدهی ،عالوه بر وجوه تأدیه نشده خود،
مبلغی به عنوان وجه التزام تأخير تأدیه دین ،كه طبق دستور العمل محاسباتی:
تعداد روز × نرخ وجه التزام تأخير دین  +سود متعلقه) × مانده مطالبات
تعداد روزهاي واقعی سال × 111
محاسبه می گردد به بانك پرداخت نماید .نرخ وجه التزام تأخير تأدیه دین معادل  8درصد به عالوه نرخ سود .........درصد مجموعاً معادل  .............درصد می باشد .ضمناً
درخصوص مواردي كه مبلغ این قرارداد به ارز میباشد ،نرخ خسارت عبارت است.............................................................................................
جاعل  /متعهد /ضامن  /ضامنين حق هر گونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص از خود سلب و اسقاط نمودند .اخذ این مبلغ و اقدام از این طریق و به استناد این قرارداد مانع
از اقدامات بانك از طرق دیگر و به استناد وثائق و تضمينات مأخوذه از جاعل نمی باشد و بانك مخير است به هر طریق ممکن و به استناد هر یك از قراردادها و وثائق براي
استيفاء حقوق و كليه مطالبات خود اقدام نماید.
تبصره -مبناي محاسبه وجه التزام تأخير تأدیه دین در خصوص مواردي كه تخلف جاعل ناشی از ارائه اطالعات نادرست مؤثر در انعقاد و اجراي این قرارداد و یا مصرف مبالغ
قرارداد در محلی خارج از موضوع قرارداد باشد ،تاریخ انعقاد قرارداد حاضر میباشد.
ماده  -5جاعل ،ضامن و متعهد ضمن عقد الزم حاضر به بانك حق و اختيار داد تا بانك  ،كليه مطالبات خود اعم از اصل و سود و خسارات و هزینه هاي مربوطه را تحت
هرعنوان كه باشد حسب تشخيص خود ازمحل هرگونه وجوه  ،دارائی  ،اموال  ،سهام  ،اوراق مشاركت ،حساب نامبردگان اعم از ارزي و ریالی و غيره ،برداشت نماید و یا
درصورت پرداخت هزینه ها توسط بانك به حساب بدهی جاعل منظور نماید ضمناً پرداخت كليه هزینه هاي مترتبه  ،اعم از هزینه هاي برون سپاري وصول مطالبات  ،هزینه هاي
دادرسی ،حق الوكاله وكيل ،هزینه نمایندگان قضایی ،هزینه هاي اجرائی و ثبتی و واخواست و كارشناسی اموال  ،و هرنوع هزینه دیگري كه درجهت وصول مطالبات بانك الزم
باشد  ،بر عهده جاعل  ،ضامنين و متعهدین می باشد و از نامبردگان مطالبه خواهد شد دراین صورت و همچنين پس از سررسيد و یا معوق شدن مطالبات مفاد این قرارداد  ،هرگونه
دریافتی از جاعل  ،ضامنين و متعهدین و یا برداشت از حسابها و اسناد آنان ابتدا بابت هزینه هاي فوق و كارمزدها محسوب و ما بقی بين اجزاء مختلف بدهی مشتري منظور می
گردد و نامبردگان حق هرگونه ادعا و اعتراضی را دراین خصوص از خود سلب و اسقاط نمودند .
ماده -6جاعل /متعهد /ضامن /ضامنين بانك را وكيل تام االختيار و بالعزل و وصی بعد از فوت قرار داد /دادند تا در صورت تقاضاي ذینفع و موافقت بانك بدون آنکه نيازي
به مراجعه ایشان باشد ،بانك رأساً به هر مدت و زمان كه خود متقضی بداند یا ذینفع درخواست نماید یك بار و یا به دفعات مکرر صرفاً قبل از انقضاي سررسيد ،اقدام به تمدید
ضمانتنامه نماید و جاعل  /متعهد /ضامن و ضامنين ،منفرداًو متضامناً با امضاي این قرارداد متعهد و ملتزم گردید /گردیدند تا همه هزینه هاي صدور و تمدید را به مجرد
مطالبه بانك ،پرداخت نمایند .ضمناً جاعل به بانك حق و اختيار داد جعل و هزینه مزبور را از حسابهاي متقاضی نزد بانك رأساً برداشت نماید .در اینصورت نسبت به مبالغ
پرداخت نشده توسط جاعل ،خسارتی به ميزان خسارت مندرج در ماده  4قرارداد حاضر ،تعلق خواهد گرفت .البته تعهدات جاعل /متعهد /ضامن/ضامنين مندرج در این قرارداد
تا انقضاي مدت تمدید و تا ابطال و استرداد اصل ضمانتنامه به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در صورت لزوم بانك میتواند از مفاد مندرج در آن استفاده نماید و نيز جاعل به
بانك ضمن عقد خارج الزم وكالت بالعزل با حق توكيل داد چنانچه در حساب جاري و یا هر حساب دیگري به نام جاعل نزد بانك وجهی موجود باشد ،بانك میتواند هزینه
هاي مربوطه را از حسابهاي مزبور برداشت نماید و در صورتی كه وجهی در حسابهاي فوق الذكر موجود نباشد به موجب این قرارداد بانك حق دارد كه هزینه هاي مربوط را از
طریق مراجع قانونی از جاعل مطالبه و دریافت نماید.
ضمناً تمدید ضمانت نامه ،مطابق با ضوابط و مقررات زمان تمدید و بنا به تشخيص بانك خواهد بود.
ماده  -7جاعل به موجب این قرارداد به بانك اجازه و اختيار داد در صورتی كه در خالل مدت اعتبار ضمانت نامه از طرف ذینفع كل مبلغ ضمانتنامه و یا جزئی از آن مورد
مطالبه قرار گيرد ،بانك راساً بر طبق تشخيص خود و بدون آنکه در مقابل جاعل مسئوليتی داشته باشد و به صرف درخواست و مطالبه ذینفع ضمانت نامه وجه ضمانت نامه را
با رعایت قوانين و مقررات كشوري و مطابق شرایط و مفاد ضمانت نامه پرداخت خواهد نمود .بانك در مورد هرگونه معامله و قرارداد موجود بين جاعل و ذینفع ضمانت نامه
كه ضمانت نامه در ارتباط آن صادر می شود به هيچ وجه مداخله اي نداشته و نخواهد داشت .بنابراین تکليفی ندارد كه در صورت مطالبه وجه الضمان از طرف ذینفع ضمانت
نامه براي ثبوت حقانيت ذینفع ضمانت نامه در مطالبه وجه الضمان ،تقاضاي ارائه مدرک یا اقامه دليل نماید ،یا سند یا مدرک دیگري از ذینفع مطالبه كند؛ مضافاً اینکه وجود
هرگونه اختالف نظر یا اختالف حساب احتمالی بين جاعل و ذینفع ضمانت نامه نيز ارتباطی به بانك نداشته و بانك به هرگونه درخواست جاعل مبنی بر خودداري از پرداخت
وجه ضمانت نامه یا تأخير در پرداخت آن بدون اعالم موافقت كتبی ذینفع ضمانت نامه به بانك ترتيب اثر نخواهد داد.
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ماده -8دفاتر و صورتحسابهاي بانك در هر مورد معتبر و غير قابل اعتراض است و جاعل و متعهد /ضامن /ضامنين قبول و اقرار نمودند همه مطالبات بانك ناشی از قرارداد
حاضر و همچنين نحوه محاسبه بانك در این خصوص را به صرف اعالم بانك بپذیرند.
ماده  -9مفاد بخشنامه شماره  94/184847مورخ  94/7/7بانك مركزي جمهوري اسالمی ایران در خصوص آئين نامه وصول مطالبات غيرجاري موسسات اعتباري و
همچنين دستور العمل صدور ضمانت نامه ابالغی توسط بانك مركزي ،مطالعه و مورد قبول طرفين قرار گرفت و در این خصوص مالک انجام محاسبات تشخيص و اعالم
بانك خواهد بود.
ماده  -11جاعل /متعهد /ضامن /ضامنين قبول نمودند بانك میتواند هرگونه داده و اطالعات ایشان را در اختيار شركت سنجش اعتبار مورد تأیيد بانك مركزي جمهوري
اسالمی ایران قرار دهد.
ماده  -11اقامتگاه و نشانی جاعل  /متعهد /ضامن /ضامنين براي ابالغ و ارسال مکاتبات بانك در خصوص این قرارداد همان نشانی مندرج در مقدمه قرارداد اعم از آدرس
پستی و یا پست الکترونيك است و مادامی كه نشانی دیگري از طرف آنها كتباً و با اخذ رسيد به بانك اعالم نشود كليه مکاتبات و ابالغيه هاي مربوط به این قرارداد به نشانی
مرقوم ارسال خواهد شد و جاعل  /متعهد /ضامن /ضامنين نمی توانند به عذر عدم اطالع متعذر گردند.
ماده  -12جاعل  /متعهد /ضامن /ضامنين منفرداً ،متضامناً متعهد پرداخت دیون و ایفاي تعهدات موضوع قرارداد در قبال بانك گردیدند و با سلب حق فسخ قرارداد مربوط به
شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاري بانك را كه جزء الینفك این قرارداد است قبول نمودند و بنابراین بانك حق و اختيار دارد مطالبات ناشی از این قرارداد را از
هر نوع وجوه ،حساب ،سپرده و دارائيهاي متعلق به آنها نزد خود بدون نياز به ابالغ و اعالم یا مراجعه به مراجع قضائی و یا اخذ مجوز از مراجع قانونی رأساً تهاتر و برداشت
نماید.
ماده  -13ضامن /متعهد تعهد نمود در هر حال ولو در صورت ورشکستگی جاعل  ،به صرف اعالم و تشخيص بانك ،كليه مطالبات بانك مشتمل بر اصل و سود و خسارات
اعم از خسارات قبل و بعد از تاریخ توقف را را بپردازد و ورشکستگی جاعل مانع از رجوع بانك به متعهد/ضامن براي وصول كل مطالبات بانك نخواهد بود.
ماده  -14درصورتی كه بعد از امضاء قرارداد قوانين و مقررات كشور جمهوري اسالمی ایران تغيير نمود به نحوي كه موجب افزایش هزینه هاي بانك گردد ،جاعل /متعهد/
ضامن /ضامنين ملزم به جبران افزایش هزینه هاي بانك خواهند بود.
تبصره  :1اگر تا تاریخ تسویه كامل مطالبات بانك ناشی از قرارداد حسب اعالم مراجع ذيصالح دولت جمهوري اسالمی ایران نرخ وجه التزام تأخير در انجام تعهد به هر علت
افزایش یابد از تاریخ اعالم رسمی شدن نرخ مزبور ،نرخ خسارت تأخير تأدیه مذكور در این قرارداد نيز بر اساس نرخ اعالمی از سوي مراجع صالحه افزایش خواهد یافت و
كليه محاسبات بر اساس نرخ افزایش یافته انجام خواهد شد .بانك حق دارد به تشخيص خود خسارت تأخير تأدیه افزایش یافته را نسبت به كليه مطالبات خود ناشی از این
قرارداد تعميم دهد .جاعل /متعهد /ضمن /ضامنين حق هرگونه اعتراض به محاسبه بانك و اعمال نرخهاي جدید خسارت تأخير تأدیه را از خود سلب و ساقط نمودند.
تبصره  :2درصورتی كه بانك در محاسبه ارقام موضوع این قرارداد مرتکب اشتباهی گردد جاعل موظف است ارقام اصالح شده را كه بانك به وي اعالم مینماید بدون قيد و
شرط به بانك پرداخت نماید .جاعل /متعهد /ضمن /ضامنين حق هرگونه اعتراض به اقدام و محاسبه بانك و اعمال نرخهاي جدید را از خود سلب و ساقط نمودند.
ماده  -15اگر بانك تحت هرعنوان اشتباهاً یامن غيرحق وجوه یاارقامی به حساب جاعل  /ضامن  /متعهد منظور ویا درمحاسبه هرنوع اشتباهی نماید درهرموقعی مجاز ومختار
است راساً و بدون انجام هيچگونه تشریفات اداري و قضایی ودریافت اجازه كتبی از جاعل  /ضامن /متعهد دررفع اشتباه وبرگشت از حسابهاي جاعل /ضامن  /متعهد اقدام
نماید وتشخيص بانك نسبت به وقوع اشتباه یاپرداخت بدون حق ولزوم برگشت از حساب معتبر خواهد بود .چنانچه وجوه فوق الذكر مورد استفاده جاعل  /ضامن /متعهد
قرارگيرد  ،ازتاریخ دریافت وجه توسط جاعل /ضامن  /متعهد به همان نسبت تاتأدیه دین  ،خسارت تأخير تأدیه به مأخذ باالترین نرخ سود پيش بينی شده به اضافه  6درصد
در سال به ميزان  .............درصد درسال برذمه جاعل  /متعهد  /ضامن  ،خواهد بود كه ميبایست به بانك بپردازد .
ماده  -16این قرارداد حسب موافقت طرفين متعاقدین مطابق ماده  15اصالحی قانون عمليات بانکی بدون ربا و الحاق  4تبصره به آن و ماده  7قانون تسهيل اعطاي
تسهيالت بانکی منعقد گردیده و در حکم اسناد رسمی و الزم االجرا بوده و اجراي آن تابع مفاد آئين نامه اجراي اسناد رسمی الزم االجراء می باشد و جاعل  /متعهد /ضامن/
ضامنين اقرار و م ی نمایند كه نسبت به مفاد و مندرجات و شرایط قرارداد وقوف كامل داشته وبا علم و اطالع از كيفيت و كميت معامله و تعهدات موضوع قرارداد با تفاهم و
تراضی كامل با بانك نسبت به انعقاد و امضاء آن اقدام نموده و در مقام اجراي آن هيچگونه اختالفی با بانك ندارند ،و هر گونه ایراد و اعتراضی نسبت به اجراي آن را در آینده
از خود سلب و اسقاط نموده و ضمن عقد خارج الزم كافه خيارات متصوره ولو غبن فاحش را از خود سلب و ساقط نمودند .همچنين در صورت تخلف متقاضی از مفاد قرارداد
حاضر بانك می تواند جهت وصول و استيفاء حقوق و مطالبات خود از طریق مراجع دادگستري یا ادارات ثبت اجرائيه صادر و عمليات اجرایی را برابر مقررات و قوانين مربوطه
تا وصول تمامی حقوق و مطالبات خود تعقيب نماید .تشخيص بانك در مورد تخل ف متقاضی از مفاد قرارداد و ميزان مطالبات بانك مورد قبول نامبردگان بوده و این قرارداد
در 16ماده و  5تبصره تنظيم و در دو نسخه با اعتبار یکسان امضاء و مبادله شد.
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