تاريخ..................................... :
شماره.................................... :

قرارداد جعاله
صدور ضمانتنامه ارزی
مقدمه قرارداد:
این قرارداد بین امضاء کنندگان ذیل:
الففف  .................................. :بففففا ن:ففففان  .............................................................................................................. :کففففا در
این قرارداد "بانک" نامیده م شود از یک طرف و
ب :آقای /خانم  .......................................................فرزنفد  ...................................بفا شنانفناما شفهاره ...................................
صادره از  .............................................متولد  ...........................................دارای شفهاره میف ....................................................
مقیم  .............................................................................دارای کد پست ..........................................
/شرکت  ..........................................................................دارای شهاره ثبت  ..................................محل ثبت ..............................
با موجب آگه شهاره...............................مورخ..............................روزناما رنه شهاره  ........................مورخ .......................
دارای کد اقتصادی ...........................................دارای شنانا می  .....................................................مقیم (اقامتگاه قانون شرکت)
 .......................................................دارای کد پست  ......................................با امضاهای مجاز آقای  /خانم ............................
فرزند  ......................................با شهاره شنانناما  .......................................دارای شهاره می ....................................................
با نهت  .................................و آقای /خانم  ....................................فرزند  .............................با شهاره شنانناما
 ...........................دارای کد می  ..........................................با نهت  ..................................کا در این قرارداد "جاعل" نامیده
م شود از طرف دیگر با منظور انجام موضوع قرارداد حاضر منعقد و طرفین این قرارداد از زمان امضاء میزم با انجام مفاد آن
گردیدند.
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تاريخ..................................... :
شماره.................................... :
کا در این قرارداد ضامن/ضامنین نامیده م شوند و با جاعل ،کییا تعهدات ناش از این قرارداد را متضامناً ،مجتهعاً و منفرداً ضهانت م نهاید/م نهایند.
ماده  :1موضوع قرارداد
نظر با درخوانت شهاره  ..............................................................مورخ ...................................جاعل مبن بر صدور یک فقره ضفهانتناما  ................................................................................از بانفک،
بانک موافقت نهود ضهانتناما............................................................................................................................................با مبیغ (با عدد) ، .............................................................................................
(با حروف)  ،..........................................................................................................................................با نررنید  ......................................با نفع :خانم /آقای .....................................................................
دارای شهاره می  ..............................................................مقیم  .................................................................دارای کد پست .................................................
شرکت/مؤنسا/نهاد  ........................................................................................................دارای شهاره ثبت  .......................................مقیم (اقامتگاه قانون ) .........................................................................
دارای شنانا می  ....................................................دارای کد اقتصادی ................................................با مدت  ............................بر اناس مفاد این قرارداد برای جاعل صادر نهاید.
ماده  :2مال الجعل:

جعل بانک جهت انجام عهییات موضوع جعالا مطابق با بخ:ناماهای بانک مرکزی ج.ا.ا و تعرففاهفای ..................................

مف باشفد کفا مفن الحیفم الهجهفوع بفا مبیفغ (بفا عفدد)

 ...........................................................................ریال/دالر/یورو ،مبیغ (با حروف)  ............................................................................................................ریال/دالر/یورو م گردد .جاعل و ضامن/ضامنین
متعهد شد مطالبات بانک را در زمان و مکان اعالم تونط بانک پرداخت نهایند و با توجا با اینکا جعل مزبفور مفن الحیفم الهجهفوع و تقریبف اعفالم شفده انفت در صفورتیکا حسفب قفوانین و
مقررات بانک متحهل هزینا دیگری نیز گردد جاعل و ضامن/ضامنین متعهد شدند با محض اعالم بانک نسبت با تأمین موجودی حساب اعالم بابت هرگونا مطالبات بانک اقدام نهایند.
تبصره :در صورت انجام عهییات متعاقب صدور ضهانتناما کا مستیزم اخذ کارمزد بر اناس دنتورالعهل های داخی بانک باشد (از قبیل تهدید ضفهانتناما) جاعفل و ضامن/ضفامنین متعهفد گردیدنفد
کارمزد اعالم تونط بانک را در زمان کا تونط بانک تعیین م گردد با بانک پرداخت نهایند.
ماده  :3اختیارات بانک
ال  :جاعل ضهن العقد و ضهن عقد خارج الزم بانک را وکیل تام االختیار و بالعزل و وکیل در توکیل و قائم مقام قانون و وص خود بعد از فوت قرار داد ،بنابراین:
 -1در صورت مطالبا تهام و یا قسهت از وجا ضهانتناماهای صادره از نوی بانک تونط ذینفع ضهانتناما ،بانک مجاز انت بدون ذکر دلیل و مکاتبا با جاعل نسبت با پرداخت وجا ضهانتناما با
ذینفع اقدام نهاید و چنانچا ذینفع ضهانتناما ،درخوانت تهدید ضهانتناما را در موعد مقرر بنهاید و جاعل موجبات تهدید ضهانتناما حاضر را قبل از انقضاء مدت مرقوم نزد بانک فراهم نسفازد
و بانک را حاضر با تهدید ننهاید در این صورت بانک متعهد انت با درخوانت کتب قبی ذینفع مبن بر مطالبا ضهانتناما در صورت عدم تهدید آن و بدون اینکا احتیاج با مطالبا مجفدد از
نوی ذینفع ضهانتناما صادره باشد ،مبیغ مندرج در متن ضهانتناما را در وجا ذینفع آن پرداخت نهاید و در هر صورت جاعل حق هر گونفا ایفراد و اعتفرا و ادعفای را در خصفوک عهیکفرد
بانک از خود نیب و انقاط نهود.
 -2بانک میزم با رنیدگ با عیت و جهت مطالبا وجا ضهانتناما نیست و با محض مطالبا تونط ذینفع ضهانتناما و یا پرداخت وجا الضهان حق دارد وجا آن را از جاعل مطالبا و دریافت نهاید.
در صورتیکا جاعل وجا پرداخت یا مورد مطالبا از اصل و کارمزدها و خسارات وارده و نایر هزینا های مترتبا با ت:خیص بانک را با بانک پرداخت ننهاید بانک حق خواهد داشفت معفادل آن
را از ودیعا نقدی موجود جاعل در اختیار خود ،برداشت نهاید و یا از ضامن /ضامنین مطالبا نهوده و یا نسبت با وثایق مأخوذه طبق قوانین و مقررات موجود برای وصول مطالبات خود اقفدامات
الزم را معهول داشتا و از وجوه حاصیا از آن ،هر مبیغ را کا موجب تأدیا ضهانتناما اعم از اصل و کارمزد و خسفارات وارده و نفایر هزینفا هفای مترتبفا بفا ت:فخیص بانفک گردیفده و یفا
با پرداخت آن دعوت شده باشد برداشت نهاید و در صورت کا وجا حاصیا از آن برای برداشت تهام وجا ضهانتناما اعم از اصل و کارمزد و خسارات وارده و نایر هزینا هفای مربفوط بفا آن
کاف نباشد جاعل و ضامن /ضامنین نسبت با مانده در برابر بانک بدهکار خواهند بود و با موجب ههین قرارداد ضهن العقد و ضهن عقد خارج الزم جاعل بانک را وکیل تام االختیار و بالعزل
و قائم مقام قانون و وص بعد از فوت خود قرار داد کا کسری را از محل نایر دارای های جاعل مطالبا و دریافت نهاید.
تبصره  :1محانبات اعالم از نوی بانک مالک ت:خیص میزان بده قطع بابت ضهانتناماهای صادر اعم از اصل و کارمزد و نایر هزیناهای مترتبا با ت:خیص بانک خواهد بفود و صورتحسفاب
مزبور نند قطع و غیرقابل اعترا برای ت:خیص میزان بده قطع بابت ضهانتناما مزبور بوده و جاعل و ضامن/ضامنین حق هرگونا اعترا و ایراد احتهال را صریحاً و منجفزاً از خفود نفیب و
ناقط نهودند.
تبصره  : 2نرخ تسعیر در هر مورد کا ضرورت پیدا کند باالترین نرخ از زمان نررنید یا تخی تا روز وصول کل طیب خواهد بود و کییا هزیناهای مربوطا بر عهده جاعل م باشد.
ب :جاعل با طور غیرقابل برگ:فت بفا بانفک حفق و اختیفار داد کفا مبفالغ مربفوط بفا هزینفاهفای بفانک ناشف از ایفن قفرارداد را رأنفاً یکجفا یفا عنداالقتضفاء بفا تفدریح از حسفاب شفهاره .
 ..........................................................و یا هر یک از حساب های جاعل نزد خود برداشت و با مصارف مزبور برناند.
ج :چنانچا خالل مدت این قرارداد ،تقاضای تهدید ،تقییل و افزایش مبیغ ضهانتناما موضوع این قرارداد با عهل آید ،بانک حق دارد و م تواند ضهانتناما های صادره را برای مدت کا تقاضا شفده بفا
اطالع یا بدون اطالع جاعل تهدید نهاید .تعهدات جاعل و ضامن /ضامنین مندرج در این قرارداد تا انقضای مدت تهدید و تا ابطال و انترداد اصل ضهانتناما بفا قفوت و اعتبفار خفود بفاق بفوده و در
صورت لزوم بانک م تواند از مفاد مندرج در آن انتفاده نهاید و جاعل و ضامن /ضامنین متعهد و میتزم شدند کا هزینا های مربوط با تهدید ضهانتناما را با بانفک برفردازد و نیفز جاعفل بفا بانفک
ضهن العقد و ضهن عقد خارج الزم وکالت بالعزل با حق توکیل داد چنانچا در حساب جاری و یا هر حساب دیگری با نام جاعل نزد بانک وجه موجود باشد بانک م تواند هزینا های مربفوط را از
حسابهای مزبور برداشت نهاید و در صورت کا وجه در حسابهای فوقالذکر موجود نباشد با موجب این قرارداد بانک حق دارد کا هزیناهای مربوط را از طریق مراجع قانون از جاعفل مطالبفا و
دریافت نهاید.
د :جاعل ضهن العقد وضهن عقد خارج الزم با بانک حق و اختیار داد کا انجام قسهت های از عهییات موضوع جعالا را با ت:خیص و صالحدید خود با دیگری و حت با خفود جاعفل واگفذار نهایفد.
بدیه انت در این صورت بانک نظارت الزم را بر حسن انجام کار اعهال خواهد نهود.
ه :درصورت کا پس انتقال مطالبات بانک با نرفصل غیرجاری ،حسب تصهیم مراجع ذیصالح قانون و یا درخوانت جاعل و در صورت موافقت بانک  ،مانده بده مورد تهدید یا تقسیط و غیره قفرار
گیرد .این امر با هیچ عنوان تبدیل تعهد نبوده و وثائق و تضهینات نابق و ههچنین دعاوی و شکایات بانک عییا جاعل تا زمان ایفای کامل تعهدات جاعل و پرداخت کامل و بالقید و شرط مطالبفات
بانک با قوت و اعتباز خود باق خواهد بود.
ز :بانک م تواند اصل ضهانتناما ،تهدیدیا یا هرگونا اصالحیا صادره تونط خود را تسییم جاعل نهوده تا جاعل آن را با صورت جامع و کامل با ذینفع ضهانتناما تحویل و تسییم نهاید .بر این اناس
جاعل ،امین بانک تیق شده و مسئولیت کامل در حفظ موضوع امانت را دارانت .در صورتیکا هرگونا اتفاق نسبت با اصل ضهانتناما یا اصالحیا آن حادث گردد اعم از مفقودی ،خدشفا ،جعفل و یفا
از حیز انتفاع خارج شدن و یا در اختیار غیر قرار گرفتن ،و یا با صورت کی و با هر طریق مهکن ضهانتناما صادره با طور کامل در اختیار ذینفع ضهانتناما قرار نگیرد با طوریکفا ذینففع نتوانفد از آن
متهتع گردد ،جاعل مسئولیت کامل داشتا و مسئول جبران کییا خسارات وارده از این جهت با بانک و ذینفع ضهانتناما انت و بانک هیچگونا مسئولیت در این خصوک نخواهد داشت و جاعل اقفرار
و اعتراف کرد کا موضوع یاد شده را با اطالع ذینفع ضهانتناما رنانده و ذینفع ضهانتناما نیز با موضوع مزبور موافق م باشد.
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ی :جاعل و ضامن/ضامنین ضهنالعقد و ضهن عقد خارج الزم با بانک حق و اختیار کامل دادند در صورت نررنید یا معوق شدن تسهیالت اعطای  ،بانک هر یک از مبالغ پرداخت از نوی جاعفل را
با دو جزء اصل و وجا التزام تأخیر در تأدیا دین متعیقا تسهیم بالنسبا نهوده و آنها را در نرفصلهای مرتبط کارنازی نهاید .ههچنین در صورت کفا بانفک متحهفل پرداخفت نفایر هزینفاهفا و یفا
هزینا های قضای و اجرای جهت وصول مطالبات از جاعل گردد ،اگر جاعل و ضامن/ضامنین نسبت با پرداخت تهام یا قسهت از بده خود اقدام کنفد ،ابتفدا هزینفاهفای مفذکور از مبفالغ پرداختف
برداشت و نرس نسبت با تسهیم بالنسبا با طریق فوق اقدام م گردد .در هر حال نظر بانک نسبت با میزان مطالبات خود و ههچنین نحوه تخصیص مبالغ پرداخت با شیوه فوق مورد قبفول قطعف
جاعل بوده و غیرقابل اعترا م باشد.
ماده  :4تعهدات جاعل
ال  :جاعل متعهد انت جهت تحویل گرفتن موضوع عقد جعالا حاضر با بانک مراجعا و در صورت دارا بودن شخصیت حقوق برای جاعل با ارائا معرف ناما کتب مههور بفا مهفر و امضفای مجفاز
جاعل ،نسبت با معرف نهاینده جهت دریافت ضهانتناما موضوع جعالا حاضر اقدام نهاید.
ب :جاعل متعهد گردید کییا قراردادها و مجوزهای الزم جهت انجام هر قسهت از عهییات موضوع قرارداد حاضر را قبل از آغاز عهییات جعالا با بانک تسییم نهاید.
ج :اگر بانک تحت هر عنوان اشتباهاً یا من غیر حق ،وجوه با حساب جاعل منظور و یا در محانبا هر نوع اشتباه نهاید ،در هر موقع مجاز و مختار انت رأناً و مستقالً و بدون هیچگونا ت:فریفات
اداری و قضای و دریافت اجازه کتب از جاعل یا ضامن/ضامنین در رفع اشتباه و برگ:ت از حساب های جاعل یا ضامن /ضامنین اقدام نهاید و ت:خیص بانک نسبت با وقوع اشتباه یا پرداخفت بفدون
حق و لزوم برگ:ت از حساب معتبر خواهد بود .چنانچا وجوه فوق الذکر مورد انتفاده جاعل قرار گیرد از تاریخ دریافت وجا تونط جاعل یا ضامن /ضامنین با ههان نسبت ،تأدیفا دیفن و وجفا التفزام
تأخیر در ایفای دین با مأخذ مندرج در ماده  5این قرارداد بر ذما جاعل یا ضامن  /ضامنین خواهد بود کا باید با بانک برردازد/برردازند.
د :دفاتر و حساب هاب مال بانک در هر مورد معتبر و غیرقابل اعترا م باشد و ت:خیص تخی از هر یک از شرایط و تعهدات و مقررات ناش از این قرارداد و تعبیر و تفسفیر منفدرجات بفا بانفک
م باشد .صرف اظهار بانک در خصوک میزان طیب و ت:خیص و اعالم بانک در وقوع تخی برای جاعل و ضامن /ضامنین الزام آور بوده و از نظر صدور اجراییا یا محانبات بعدی در جریان عهییات
در هر موقع قاطع م باشد و جاعل و ضامن/ضامنین هر گونا ایراد و اعتراض را در این خصوک از خود نیب و ناقط نهودند.
ه :جاعل متعهد و میتزم گردید نایر هزینا های احتهال موضوع این قرارداد را پرداخت نهاید.
ح :جاعل حق ندارد بدون موافقت قبی و کتب بانک حق از حقوق خود را در مورد موضوع قرارداد جزئاً یا کالً ،عیناً یا منفعتاً تحت عنوان هر یک از عقود با دیگری واگذار نهاید.
ط :از تاریخ پرداخت وجا ضهانتناما از طرف بانک ،مبیغ مزبور دین حال تیق و جاعل مکی و متعهد با پرداخت آن م باشد .تأخیر بانک در مطالبا انجام تعهد یا تعهدات جاعل دال بر اغها بانک
از تأخیر جاعل نخواهد بود و جاعل را از تحهل نتایح ناش از آن معاف نخواهد ناخت.
ی :در صورت کا بانک در اجرای مفاد این قرارداد با هر دلیل میزم با پرداخت جریها با ذینفع ضهانتناما گردد و جریها مزبور ناش از قصور و یا تقصیر جاعل باشد ،جاعل ضهن العقد و ضفهن عقفد
خارج الزم با بانک اذن و اجازه و اختیار داد معادل مبیغ یاد شده را از جاعل دریافت یا از هرگونا وجوه جاعل نزد بانک برداشت و یا با ههان میزان از نایر دارای های جاعل تهیک نهاید.
ک :جاعل و ضامن/ضامنین کییا شرایط و تعهدات مندرج در هر یک از مواد قبی و آت این قرارداد را پذیرفتند و نسبت با اجرا و رعایت کییا موارد این قرارداد قبول و تعهد خود را اعالم نهودند.
ل :ایفای کییا تعهدات جاعل در قبال بانک م باید تهاماً و عیناً با ارز پرداخت شده تونط بانک انجام شود .در این خصوک صرفاً محانبا و ت:خیص بانفک معتبفر و بفرای جاعفل ناففذ و غیرقابفل
اعترا انت ،ههچنین کییا هزینا های مترتبا بر عهده جاعل م باشد.
م :جاعل ضهنالعقد و ض هن عقد خارج الزم متعهد شد نام اعالم شده قبی جهت دریافت ضهانتناما (کا عنوان وی در این قرارداد نیز درج شده انت) را تغییر نداده و بر این اناس عنوان و نام جاعل
(ضهانتخواه  ،متقاض  ،مضهون عنا) تغییر نخواهد کرد .با این حال در موارد اضطراری و در صورت اعالم قبی موضوع با بانک و موافقت بانک در صورتیکا جاعل مجبور بفا تغییفر نفام گفردد ،میفزم
انت مستندات تغییر نام عنوان شده از قبیل گواه اداره ثبت شرکتها (یا ثبت احوال در صورت کا شخص حقیق باشد) ،روزناما رنه و آخرین آگه تغییرات مندرج در روزناما رنه ک:فور و ...
را ظرف مدت  44ناعت از زمان تغییر نام مزبور با بانک اعالم نهاید .بدیه انت نام جدید جاعل صرفاً تغییر عنوان بوده و هیچگونا تغییری در مفاد تعهدات جاعل با نام جدید را ایجاد نخواهد کفرد
فیذا جاعل با نام جدید کییا تعهدات جاعل با نام قدیم را دارا خواهد بود و بر این اناس حق هرگونا ایراد و اعتراض را از خود نیب و انقاط خواهد کرد .ضهن آنکا در صورت تغییر نام با هیچ عنوان
هیچگونا تبدیل تعهدی صورت نرذیرفتا و کییا وثایق مربوط با جاعل با نام قدیم مربوط با جاعل با نام جدید نیز خواهد بود و بانک م تواند نسبت با دریافت کییا مطالبات خود از محل کییا وثفایق
تودیع جاعل با نام جدید و ضامن/ضامنین اقدام نهاید .ضهناً ضامن/ضامنین موافقت خود را هرگونا عهیکرد بانک در این خصوک اعالم نهودند.
ماده  :5وجه التزام عدم یا تأخیر در ایفای تعهدات جاعل
در صورت تأخیر در پرداخت کییا مطالبات بانک از تاریخ نررنید تا تاریخ تسویا کامل بده جاعل ناش از این قرارداد و یا در صورت تخی جاعل از زمان حال شدن مطالبات و یا پس از فسخ ایفن
قرارداد تونط بانک با شرح این ماده مبیغ بر ذما جاعل تعیق خواهد گرفت .از این رو جاعل و ضامن/ضامنین با امضای این قرارداد متعهد گردیدند عالوه بر بده تأدیا ن:ده ،از تفاریخ نررنفید تفا
تاریخ تسویا کامل بده ناش از این قرارداد نسبت با پرداخت  ...........................................درصد (ه:ت درصد  +حداکثر نرخ نود عقود غیرم:ارکت ) نسبت با مانده بده بفا عنفوان وجفا التفزام
تأخیر در ایفای تعهدات با بانک پرداخت نهاید/نهایند .ههچنین جاعل ضهنالعقد و ضهن عقد خارج الزم با طور غیرقابل برگ:ت با بانک حق و اختیار داد کا بانک کییا مطالبات خود از نررنفید تفا
تسویا کامل با شرح این قرارداد را از حسابهای جاعل نزد خود یا نایر بانکها برداشت یا با ههان میزان از دارای های جاعل تهیک نهاید .اخذ مبیغ موضوع این ماده مانع تعقیب عهییات اجرای بفرای
وصول مطالبات بانک نخواهد بود.
ماده  :6قبول شرایط حساب سپرده قرض الحسنه:
جاعل و ضامن /ضامنین ضهن عقد خارج الزم ،شرایط عهوم حساب نررده قر الحسنا جاری و پس انداز را کا جفزء الینففک ایفن قفرارداد انفت قبفول و امضفاء نهودنفد و ضفهن عقفد مزبفور

..................................

را وکیل بالعزل خود نهودند وبنابراین با بانک حق و اختیار دادند کا کییا مطالبات خود ناش از این قرارداد و هرنفوع مطالبفات خفود را از موجفودی حسفاب هفا و

نررده های متعیق با جاعل و ضامن /ضامنین نزد خود و هر یک از شعب و واحدهای ..................................

و نایر بانک های ک:ور تأمین و برداشت نهاید.

ماده  :7هزینه های وصول مطالبات
کییا هزینا های وصول مطالبات بانک از هر جهت و بابت ،شامل دنتهزد کارشنانان حق الوکالا وکیل و نهاینده قضای در تهام مراجع و مراحل ،هزینا های دادرن و اجرای و ثبت و غیره کالً بفا
عهده جاعل و ضامنین انت و جاعل و ضامنین ضهن عقد خارج الزم و ضهنالعقد هرگونا اقدامات اجرای بانک از طریق اجرای ثبت و صدور اجرائیا و یا مراجعا با مراجع دیگر را تا وصول مطالبفات
بانک از هر جهت و بابت ،قبول کرده و هرگونا اعتراض را در این خصوک از خود نیب و ناقط نهودند.
ههچنین بانک حق و اختیار دارد وصول مطالبات خود را در هر مرحیا ای با هر شخص حقیق یا حقوق دیگری غیر از خود واگذار نهاید لذا در صورتیکا موضوع مزبور محقق گردد جاعل ضهنالعقفد
و ضهن عقد خارج الزم متعهد گردید کییا هزینا های انجام شده و متعیقا را کا شخص حقیق یا حقوق مزبور جهت وصول مطالبات بانک پرداخت م نهاید رأناً و شخصاً بفا بانفک تأدیفا نهایفد.
در غیر این صورت بانک حق و اختیار دارد کییا مبالغ مزبور را از کییا حساب های جاعل یا ضامن و ضامنین نزد بانک یا کییا بانک ها و مؤنسات اعتباری برداشت و تسویا نهاید.
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ماده  :8قبول اظهارات بانک
صرف اظهار کتب بانک راجع با خسارت و زیان وارده با بانک از ناحیا جاعل و ضامن/ضامنین و ههچنین نسبت با تخی جاعل از هر یک از مندرجات این قرارداد معتبر بفوده و جاعفل ضفهن عقفد
خارج الزم حق هر گونا ایراد و اعترا با اقدام بانک را از خود انقاط نهود.
ماده  :9اقاریر
جاعل و ضامن/ضامنین ضهن عقد خارج الزم اقرار کردند کا از ماهیت موضوع و کییا مفاد قرارداد و چگونگ اجرای آن اطالع کامل دارد .ههچنین جاعل و ضامن /ضامنین ضهن العقد و ضهن عقد
خارج الزم کافا خیارات متصوره را ولو غبن فاحش او افحش از خود نیب و ناقط نهود .عالوه بر این جاعل اقرار کرد کا هر مبیغ وجا نقد کا در ارتباط با قرراداد با بانک پرداخت نهوده و یا در آینده
پرداخت م نهاید از بابت جعل این قرارداد انت و بانک حق دارد آن را بابت جعل موضوع این قرارداد محسوب و برداشت نهاید.
ماده  :11مسئولیت تضامنی
ضامن /ضامنین با عیم و ا طالع و وقوف کامل نسبت با مندرجات این قرارداد و کهیت و کیفیت تعهدات جاعل با موجب این قرارداد متضامناً یا خود جاعل انجام کییا تعهدات و پرداخت بده های را
کا در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد با عهده جاعل انت تعهد نهودند و ضهن عقد خارج الزم متعهد و میتزم گردیدند با محض مطالبا ،طیب مورد مطالبا را با بانک تسفییم و پرداخفت کننفد و
بانک با انتناد این قرارداد و الحاقیا های متعاقب آن حق دارد عالوه بر مراجعا با جاعل برای ایفای تعهدات جاعل ،با ضامنین نیز مراجعا نهاید و حق مراجعا بانفک بفا جاعفل و ضفامنین منففرداً و
مجتهعاً برای بانک محفوظ م باشد و بانک م تواند باانتناد این قرارداد یا مستندات و تضهینات دیگر مطالبات خود را از طریق صدور اجراییا یا نایر مراجع قانون از جاعل و متعهدین انتیفاء نهاید.
ههچنین ضامن /ضامنین قبول و اقرار نهودند در صورتیکا با هر دلیل تغییرات در قرارداد حاضر با هر صورت مهکن حاصل گردد ،م:ارالیا /م:ارالیهم ههچنان ضفامن قفرراداد تغییفر داده شفده نیفز
خواهد /خواهند بود و هیچگونا اعتراض از نوی آنان نسبت با عدم پذیرش تغییرات جدید قرراداد مسهوع نخواهد بود.
ماده  :11اختیار برداشت از حساب ها
جاعل و ضامن/ضامنین ضهن العقد و ضهن عقد خارج الزم با طور غیر قابل رجوع و غیر قابل فسخ شرایط عهوم کییا حساب های بانک از قبیل قر الحسنا (پس انداز و جاری) و نرمایاگفذاری
(کوتاه مدت و بیند مدت) و نایر حساب ها اعم از ریال

و ارزی بانک را کا جزء الینفک این قرارداد انت قبول و امضاء نهودند و ضهن عقفد خفارج الزم ..................................

را وکیفل

بالعزل خود نهوده و وص بعد الفوت نهودند و در هر صورت با بانک حق و اختیار کامل و بالقید و شرط و بدون حق رجوع دادند کا بانک مطالبات خود ناش از این قفرارداد را اعفم از مسفتقیم و یفا
غیر مستقیم ،از موجودی هر یک از حساب ها (ریال و ارزی) ،اموال و انناد آنان نزد بانک و یا نایر مؤنسات اعتباری رأناً و بدون نیاز با حکم قضای یا اجرای یا اداری برداشت نهوده و بفا حسفاب
بده جاعل منظور نهاید .بر این اناس جاعل و ضامن /ضامنین در صورت اقدام بانک و یا مؤنسا اعتباری با شرح یاد شده ،حق هرگونا اعترا و طرح دعوی را از خود نیب نهودند.
ماده  :12ابالغ اوراق
جاعل و ضامن /ضامنین ضهن العقد و ضهن عقد خارج الزم قبول نهودند هرگونا ناما یا اخطاریا بانک کا با عنوان وی با ن:ان مندرج در مقدما این قرارداد و از طریق پست نفارش یا نامارنفان
بانک ارنال گردد با منزلا ابالغ با وی تیق شود .فیذا جاعل در صورت تغییر ن:ان در ارنال اوراق از نوی بانک با ن:ان قبی وی ،حق هیچگونا اعتراض را نخواهفد داشفت .ههچنفین چنانچفا
جاعل تغییر ن:ان خود را کا در این قرارداد آمده انت با این بانک اطالع ندهد حق هیچگونا اعتراض را ندارد.
ماده  :13تفسیر قرارداد
هرگونا تغییر و تفسیر در مندرجات قرارداد حاضر و نیز هرگونا محانبا جهت تعیین میزان بده و تعهدات جاعل ،با بانک بوده و نظر و ت:خیص بانک برای جاعل الزام آور انت.
ماده  :14تعدیل قرارداد
ال :اگربعداز امضا قرارداد قوانین و مقررات ک:ورجههوری انالم ایران تغییر نهود بانحوی کا موجب افزایش هزیناهای بانک شود ،جاعل و ضامنین موظ هستند افزایش هزیناهای بانک را جبران کنند.
ب :درصورت کا تا تاریخ تسویا کامل مطالبات بانک ناش از قرارداد ،حسب اعالم مراجع ذیصالح دولت جههوری انالم ایران نرخ وجا التزام تأخیر در انجام تعهفد بفا هفر عیفت اففزایش یابفد از
تاریخ اعالم و رنه شدن نرخ مزبور ،نرخ خسارت تأخیر تأدیا مذکور در این قرارداد نیز براناس نرخ اعالم از نوی مراجع صالحا افزایش خواهد یافت و کییا محانبات بر اناس نرخ افزایش یافتفا
انجام خواهد شد .بانک حق دارد با ت:خیص خود خسارت تأخیرتأدیا افزایش یافتا رانسبت با کییا مطالبات خود ناش ازاین قرارداد تعهیم دهد ،جاعل و ضامنین حفق هرگونفا اعتفرا بفا محانفبا
بانک و اعهال نرخ های جدید خسارت تأخیر تأدیا را از خود نیب یا ناقط نهودند.
ج :در صورت کا بانک در محانبا ارقام موضوع این قرارداد مرتکب اشتباه گردد با گونا ای کا بانک از این اشتباه متضرر گردد جاعل موظ انت ارقام اصالح شفده را کفا بانفک بفا وی اعفالم
م نهاید با طور بالقید و شرط با بانک پرداخت نهاید .جاعل و ضامن /ضامنین حق هر گونا اعترا با اقدام و محانبا بانک و اعهال نرخ های جدید را از خود نیب و ناقط نهودند.
ماده  :15تصفیه قرارداد
درخاتها مدت این قرارداد ،تصفیا قرارداد حاضر طبق نظر بانک و ضوابط و شرایط کا بانک جهت محانبا دارد تعیین خواهد شد و ت:خیص و محانبا بانک برای جاعل قطع و غیرقابل اعترا

م باشد.

ماده  :16اسناد قرارداد
انناد این قرارداد کا جزء الینفک آن با شهار م روند عبارت اند از:
................................................................................................................ )1
................................................................................................................ )2
................................................................................................................ )3
................................................................................................................ )4
ماده  :17موخره قرارداد
این قرارداد براناس توافق طرفهای قرارداد و طبق ماده  15قانون عهییات بانک بدون ربا و اصالحات و الحاقات آن و ههچنین ماده  11قانون تسهیل اعطای تسهیالت بانک و کاهش هزینفاهفای
طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مال و کارای بانکها مصوب  ،1346الزم االجراء بوده ،تابع مفاد آئین ناما مفاد اجرای انناد رنه بوده و از مزایای انناد تجاری برخفوردار
م باشد و امضاءکنندگان قبول نهودند کا کییا مندرجات قرارداد را پذیرفتا و نسبت با آن هیچگونا اختالف ندارند و جاعل و ضامن/ضامنین حق هر گونا ایراد و اعتراض را نسبت با مفاد قفرارداد و
نیز نسبت با اقدامات اجرای و قانون بانک برای وصول مطالبات خود و ایفاد تعهدات جاعل در مرحیا از عهییات اجرای از طریق اجرای ثبت و نایر مراجع ذی صالح دیگفر از خفود نفیب و انفقاط
نهودند.
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این قرارداد در هفده ماده در  2نسخا متحدالهتن تنظیم و امضاء گردید کا یک نسخا آن نزد بانک ،یک نسخا نزد جاعل م باشد و تهفام نسفخ حکفم واحفد را دارنفد و از اعتبفار یکسفان برخفوردار
م باشند.
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