قرارداد صدور ضمانتنامه
به نام خدا

شماره....................................................... :
تاریخ........................................................ :

این قرارداد در تاریخ  ............ / ........ / .......بین بانک خاورمیانه (سهامی عام) به شماره ثبت  ...........................................................و با کد اقتصادی  .........................................................................با نمایندگی
آقای /خانم  ............................................................................به نشانی

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

که در این قرارداد "بانک" نامیده میشود از یک طرف و
شخ

قیقی متقاضی ضمانتنامه:

آقای  /خانم  ............................................................................................................فرزند  ...................................................................................متواد  ................ /............ /..............شماره
صادره از  ....................................................................کد ملی
تلین  ....................................................................................کد

شناسنامه......................................................

 ................................................................................نشانی..........................................................................................................................................................................................

پستی..........................................................................

که در این قرارداد "مضمون عنه" نامیده میشود از طرف دیگر
شخ

قوقی متقاضی ضمانتنامه:

شرکت  ...........................................................................................................................ثبت شده به شماره  .................................................................مورخ ................ /............ /..............در اداره ثبت
دارای شناسه ملی  .......................................................................و شناسه

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

اقتصادی  .............................................نشانی ..................................................................................................................................................................... .........

اممای آقای/خانم ................................................................به عنواه ...........................................................................................و اممای آقای/خانم  ..............................................به

عنواه ..........................................................

طبق آگهی آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی شماره  .........................................................................................................مورخ  ................ /............ /..............دارای کارت بازرگانی /مجوز شماره
 .....................................................و کد اقتصادی.............................................

که در این قرارداد "مضمون عنه" نامیده می شود و این قرارداد را امماء و با مهر شرکت ممهور نمود از طرف دیگر
و ضامن /ضامنین با مشخصات مندرج در ماده  30این قرارداد با رعایت شرایط زیر منعقد گردید:
ماده  -1موضوع قرارداد:

موضوع این قرارداد عبارت است از صدور ضمانتنامه (نوع ضمانتنامه قید شود)

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

توسططططط بانططططک بططططه درخواسططططت ممططططموه عنططططه بططططه نیططططو ممططططموه اططططه ( نططططام شططططخ

قیقططططی یططططا قططططوقی ینیططططو ضططططمانتنامه قیططططد شططططود)

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

ماده  -2مبلغ ضمانتنامه:

مبلغ ضمانتنامه (به عدد)  ...........................................................................................ریال (به روف)  ...........................................................................................................................................................................ریال میباشد.

امضاء (و مهر شخص حقوقی)
مضمون عنه
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قرارداد صدور ضمانتنامه
ماده  -3مدت ضمانتنامه:

تاریخ اعتبار ضمانتنامه از  ..........................................تا  ..................................................به مدت  ..............................................روز /ماه می باشد .چنانچه در خالل مدت ضمانتنامه از طرف ممموه اه
تقاضای تمدید ضمانتنامه به عمل آید بانک می تواند ضمانتنامه صادره را برای مدتی که تقاضا شده با اطالع و یا بدوه اطالع ممموه عنه تمدید نماید و ممموه عنطه متعهطد و
ملتزم شد که کلیه هزینههای مربوط به تمدید ضمانتنامه را به بانک بپردازد.
ماده  -4کارمزد صدور ضمانتنامه:

ممموه عنه تعهد نمود کارمزد مربوط به ضمانتنامه را طبق تعرفه عمومی بانک پرداخت نماید .هرگاه در مدت اعتبار این قرارداد تغییری در نطرخ کطارمزد اصطل گطردد کطارمزد
تمدید مدت ضمانتنامه طبق نرخ جدید ا تساب و دریافت خواهد شد.
ماده  -5پرداخت وجه ضمانتنامه:

ممموه عنه قبول نمود در صورت مطاابه تمام و یا قسمتی از وجه ضمانتنامه از سوی ممموه اه بانک مجاز است بالفاصله وجه مورد مطاابه را به ممموه اه بپردازد .بانک
ملزم به رسیدگی به علت مطاابه وجه ضمانتنامه نمی باشد و به محض مطاابه و یا پرداخت وجهاامماه ق دارد وجه آه به همراه سایر هزینههای معمواه را از ممموه عنه
مطاابه ،وصول و دریافت نماید .ممموه عنه به موجب این قرارداد و ضمن عقد صلح بالعوض خارج الزم به بانک اجازه ،اختیار ،وصایت و وکاات بالعزل با سلب ق نصب
وکیل و ضم امین و سلب انجام مورد وکاات اعطاء نمود که به موجب آه بانک معادل وجه ضمانتنامه به همراه کارمزد و سایر هزینههای مربوط را به تشخی

خود از هرگونه

وجه نقد در اختیار و یا هرگونه موجودی سابهای ممموه عنه و سایر اموال و دارائیهای ممموه عنه نزد خود یا سایر بانکها و مؤسسات ماای و اعتباری برداشت نماید .اقدام
بدین طریق مانو از سایر اقدامات قانونی جهت وصول مطاابات بانک نخواهد بود و بانک میتواند از وثائق مندرج در ماده  31برای وصول تمامی مطاابات خود استیاده نماید،که
در این اات ضبط سپرده نقدی موجود در نزد بانک بابت وصول بخشی از مطاابات می باشد ،و مانده مطاابات بانک نیز از محل سایر وثائق قابل وصول خواهد بود ،و بدین
ترتیب متقاضی قبول می نماید که در صورت ال شده ضمانتنامه و تأمین آه متعهد به پرداخت صد در صد وجه ضمانتنامه خواهد بود.
ماده  -6اعتبار تعهدات مندرج در قرارداد:

کلیه موارد و تعهدات و مقررات این قرارداد تا ابطال ضمانتنامه و استرداد الشه ضمانتنامه به بانک و تسویه کلیه مطاابات بانک طبق تشخی

و محاسبه بانک به قطوت و اعتبطار

خود باقی خواهد بود.
ماده  -7خسارات:

ممموه عنه ،ضامنین و یا سایر متعهدین متعهد گردیدند در صورتیکه وجه ضمانتنامه توسط ممموه اه از بانک مطاابه و دریافت گردد وجه پرداختی بانک و هزینهها و متیرعات
و خسارات متعلقه به شرح مندرج در این قرارداد را بالفاصله و بدوه نیاز به اعالم از طرف بانک تأدیه نماید .چنانچه متقاضی نسبت به تأدیه وجوه مورد مطاابه بانک تأخیر نماید
تا مدت دو ماه از تاریخ پرداخت وجه ضمانتنامه مبلغی معادل  9درصد و پس از دو ماه مبلغی معادل  30درصد در سال به عالوه نرخ سود مقرر بر اساس تعرفه بانک ،به عنواه
خسارت تأخیر تأدیه بر مه وی تعلق میگیرد که متعهد و ملتزم گردید عالوه بر اصل مبلغ پرداختی ضمانتنامه و متیرعات آه به بانک بپردازد اخذ این مبلغ مانو سایر اقدامات
قانونی برای وصول طلب بانک نخواهد بود.
تبصره :1مبلغ وجه ااتزام و خسارت مقرر در این ماده و ال شده دین ،در مواردی نیز که ممموه عنه به احاظ ارائه اطالعات نادرست و سایر موارد به تشخی

بانک از

تسهیالت غیر مجاز استیاده نموده باشد یا از تسهیالت استیاده غیر مجاز نموده باشد نیز بر عهده ممموه عنه ،ضامنین و یا سایر متعهدین است .مبنای محاسبه وجه ااتزام و
خسارات مذکور در این مورد ،تاریخ عقد قرارداد است.
تبصره :2ممموه عنه ،ضامنین و سایر متعهدین این قرارداد ،متع هد و ملتزم گردیدند وجه ااتزام تأخیر تأدیه و خسارات متعلقه بر اساس نرخهای کر شده باال را بدوه هر گونطه
اعتراض و بر اساس محاسبات و تشخی

بانک پرداخت نمایند و پرداخت وجه ااتزام و خسارات مذکور در این ماده از سوی ممموه عنه و یا سایر متعهدین ،بدل از هیچ کدام از

تعهدات آنها در قبال بانک نمی باشد و ممموه عنه ،ضامنین و سایر متعهدین این قرارداد ،به موجب این قرارداد و ضمن عقد صلح بطال عطوض خطارج الزم طق هرگونطه ایطراد،
اعتراض و ادعایی را در این زمینه از خود سلب و ساقط کردند.
امضاء (و مهر شخص حقوقی)
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قرارداد صدور ضمانتنامه
ماده  -8مستندات:

در صورتیکه ممموه عنه خالف هریک از موارد این قرارداد اقدام کند و یا از انجام تعهدات خود به شرح این قرارداد خودداری نماید بانک ق دارد بطه شطرح ایطن قطرارداد کلیطه
قوق خود را از طریق قانونی استییاء نماید .دفاتر و ص ورتحسابهای بانک در هر مورد معتبر و غیرقابل اعتراض است و تشخی

تخلف از هریک از شرایط و مقطررات و تعهطدات

ناشی از این قرارداد با بانک بوده و تیسیر و تعبیر بانک برای ممموه عنه اازام آور است و از نظر صدور اجرائیه یا محاسبات بعدی و در جریاه عملیات اجرایی صطورت سطاب و
اعالم بانک در هر مورد قاطو و برای دوایر ادارات اجرای ثبت و سایر مراجو یصالح مورد قبول میباشد.
ماده -9تهاتر از محل داراییها:

ممموه عنه و ضامنین با اممای این قرارداد و ضمن عقد صلح بالعوض خارج الزم با اسقاط ق ضم امین و نصب وکیل و سلب انجام موضوع وکااطت توسطط موکطل بطا طق
توکیل به غیر واو کراراً جزئاً یا کالً به بانک وکاات بالعزل دادند و بانک را به عنواه وصی بعد از ممات قرار دادند و به بانک ق و اختیار دادند تا تمامی مطاابات خود را پطس از
سررسید و در صورت عدم پرداخت از سوی ممموه عنه یا تخلف وی از تعهدات قراردادی  ،از محل موجودی هر یطک از سطاب هطای ( ریطاای و ارزی )  ،امطوال  ،دارایطیهطا ،
صندوق امانی  ،اوراق بهادار  ،اسناد ممموه عنه و یا ضامنین نزد بانک یا سایر بانکها و سایر مؤسسات ماای و اعتباری و یا از هر یک از دیگر منطابو مطاای ممطموه عنطه و یطا
ضامنین رأساً و بدوه نیاز به کم قمایی یا اجرایی ،مطاابه و برداشت نماید و با منظور کرده آه به ساب بدهی ممموه عنه استییاء نماید .در صطورتی کطه وجطوه بطه صطورت
ارزی باشد و مطاابات بانک ریاای باشد  ،بانک اختیار دارد آه را برداشت و به نرخ روز اعالمی بانک مرکزی و نسبت به مطاابات ریاای تهاتر نماید.اخذ هر مقدار از مبلغ بطه شطرح
فوق  ،مانو اقدامات اجرایی بانک در اجرای ثبت و تعقیب عملیات اجرایی و یا به هر طریق دیگر که بانک صالح بداند برای وصول مابقی مطاابات خود اقدام نماید ،نخواهد بطود.
تشخی

بانک در مورد میزاه بدهی ممموه عنه در هر ال معتبر و غیر قابل اعتراض است و ممموه عنه و ضامنین ق هر گونه اعتراض و ادعایی در این مورد را به صورت

بالعوض و برگشت ناپذیر به بانک صلح نمودند.
ماده  -11تشخیص نوع و اجزاء دین:

بانک ق دارد از هر گونه وجوهی که پس از سررسید یا معوق شده تسهیالت و مطاابات ناشی از قرارداد از طرف مشتری یا سایر متعهدین (ضامنین) پرداخت میگطردد و یطا از
سابها و اموال و اسناد آناه برداشت میشود ابتدا کل هزینههای دادرسی و قمایی و اجرائی و ثبتی و بیمه و قااوکااطه متعلقطه و هزینطههطای پرداختطی از قبیطل کارشناسطی ،
ارزیابی و کارمزد تا آه تاریخ را کسر و محاسبه نموده و باقیمانده وجوه را بین دو جزء بدهی ( اصل مبااغ پرداختی از سوی بانک – وجه ااتزام تأخیر تأدیه دیطن) تسطهیم باانسطبه
نماید و مشتری ق هرگونه ایراد و اعتراض نسبت به تشخی

بانک و محاسبات به عمل آمده را از خود سلب و اسقاط نمود.

ماده  -11هزینهها:

هرگاه بانک برای وصول مطاابات خود درخواست اقدام قانونی از طریق مراجو قمایی نماید مبلغی معادل تعرفه مندرج در آئیننامه قااوکااه وکال بطر مطه ممطموه عنطه بطه
عنواه قااوکااه (کارمزد قمایی) تعلق می گیرد که ممموه عنه و ضامنین ملزم به پرداخت آه میباشند.هزینههای ثبت این قرارداد و هزینههای وصول مطاابطات بانطک از هطر
یث منجمله دستمزد کارشناساه ،قااوکااه وکیل و قااز مه نماینده قمایی در تمام مراجو و مرا ل هزینههای دادرسی و اجرایطی و غیطره کطالً بطه عهطده ممطموه عنطه و
ضامنین میباشد.
ماده  -12انتخاب مرجع قضایی:

بانک می تواند از هر طریق قانونی و قراردادی برای وصول مطاابات خود اقدام نماید و به طور کلی انتخاب مرجو قمایی برای وصول مطاابات این قرارداد با بانک میباشطد.اقدام
اوایه بانک از طریق یک مرجو  ،مانو اقدامات بعدی بانک برای انتخاب مرجو دیگر برای وصول مطاابات خود نخواهد بود .همچنین بانک میتواند در یک مقططو از دو یطا چنطد
مرجو قمایی برای وصول طلب خود اقدام کند.
ماده-13اقامتگاه:

اقامتگاه قانونی ممموه عنه و ضامنین قرارداد هماه نشانی مندرج در این قرارداد است و ارسال هرگونه مکاتبات و اوراق به این نشانی ،ابالغ شده محسوب مطیگطردد کطه در صطورت
تغییر میبایست به فوریت (و داکثر ظرف سه روز) و کتباً به بانک اطالع داده شود در غیر اینصورت کلیه اوراق و مکاتبات و اخطارهطا بطه نشطانی مطذکور ارسطال و ابطالغ شطده تلقطی
میشود.
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ماده  -14ضامنین:

ضامن  /ضامنین با مشخصات ( مشخصات کامل و نشانی شخ

قیقی و قوقی درج شود)
شخص یا اشخاص حقیقی ضامن

نام

فرزند

نام خانوادگی

ش.ش

متولد

کد اقتصادی

شماره سریال

-1
-2
-3
-4
صادره

نشانی

کد ملی

تلفن:ثابت/همراه

کد پستی

-1
-2
-3
-4
که در این قرارداد "ضامن  /ضامنین" نامیده میشود /میشوند از طرف دیگر:

شخص حقوقی ضامن
شماره ثبت

نوع و نام شخص حقوقی

محل ثبت

کد اقتصادی

مقیم

نشانی

کد پستی

با امضای آقای/خانم  ......................................................................به عنوان  .............................................................و امضای آقای
به عنوان  .................................................................طبق آگهی آخرین تغییرات مندرج در روزنامه
مورخ

تلفن :ثابت/همراه

 ............ / ........ / .......و با مهر ...........................................................................................

/خانم ..............................................................................................................

رسمی شماره ......................................................................................................................................

دارای کارت بازرگانی /مجوز شماره ...............................................................................................................

و کد اقتصادی .............................................................................................که در این قرارداد "ضامن" نامیده میشود از طرف دیگر
اضر شدند و با امماء یل این قرارداد کلیه شرایط و تعهدات مندرج در این قرارداد را منیرداً ،مشترکاً و متمامناً همراه با ممموه عنه با قبول مراجعه بانطک بطه ایشطاه یطا بطه
هریک از آناه بنا به تشخی

خود و با توجه به مقررات قانونی تقبل و تعهد نمودند .مسئوایت ممموه عنه نیز در صورت تعدد به صورت تمامنی میباشد.
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ماده  -15وثایق:

به منظور تأمین و تممین ضمانتنامه مورد درخواست و تعهدات قرارداد اضر وثایق زیر نزد بانک قرار گرفت.
ااف -سیته به میزاه  ...............................................ریال ،با شماره های

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

.......................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................
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تبصره  -چنانچه وثیقه ضمانتنامه وجه نقد باشد در ساب سپرده ضمانتنامه ها به نام بانک تودیو میشود و هیچگونه سودی از طرف بانک به آه پرداخت نخواهد شد
ماده  -16تعیین دین:

ممموه عنه اقرار نمود که هر مبلغ وجه نقد که در ارتباط با قرارداد اضر به بانک پرداخت نموده یا در آینده پرداخت نماید از بابت تع هدات وی در این قرارداد است که ممموه
عنه به شرح این قرارداد متعهد به پرداخت آه گردید و بانک ق دارد آه را بابت مطاابات خود در این قرارداد محسوب و برداشت نماید.
ماده  -17عدم صدور حکم ورشکستگی:

ممموه عنه اقرار و تائید مینماید که تا کنوه کم ورشکستگی بر علیه وی صادر نشده و تا این تاریخ نیز هیچگونه تقاضای ورشکستگی از طرف وی و یا اشخاص ثااث بر
علیه وی در محاکم قمایی طرح نشده است ،ممموه عنه اقرار و تائید مینماید که از میاد قانوه ورشکستگی مطلو و آگاه بوده و وضعیت ماای و صورتهای ماای وی نیز به
نحوی میباشد که موجبات طرح چنین ادعایی از نا یه اشخاص ثااث متصور نمیباشد .همچنین ممموه عنه اقرار و تائید مینماید که چنانچه در آینده و پس از اخذ تسهیالت و
طی دوراه رابطه قراردادی با بانک خالف موارد فوق کشف و موجبات صدور کم ورشکستگی فراهم گردد قبول مینماید ضمن اینکه عواقب قوقی و کییری تائید خالف
مراتب فوق به عهده وی میباشد ،ضرر و زیاه وارده به بانک را نیز جبراه خواهد نمود .ضامن/ضامنین و وثیقه گذار با امماء متن اضر قبول و تعهد مینمایند چنانچه در طی
مدت قرارداد و یا پس از سررسید تسهیالت کم ورشکستگی ممموه عنه صادر گردد ،رأساً باز پرداخت اصل بدهی ،سود و خسارت تأخیر متعلق به ممموه عنه را در
تاریخهایی که بانک تعیین مینماید پرداخت نماید/نمایند و آثار ناشی از کم ورشکستگی ممموه عنه به هیچ وجه به تعهدات ضامن/ضامنین و وثیقه گذار تسرّی پیدا نخواهد
کرد و ق هرگونه ایراد و اعتراض بعدی را از خود سلب نمود/نمودند.
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قرارداد صدور ضمانتنامه
ماده  -18اسقاط کلیه خیارات و حق فسخ:

ممموه عنه و ضامنین ضمن عقد صلح بالعوض خارج الزم قبول و تأیید کردند که دفاتر و صورت ساب های بانک در هر مورد معتبر و غیر قابل اعتراض اسطت و تشطخی
تخلف از هریک از شرایط و تعهدات ناشی از این قرارداد با بانک است و تیسیر و تعبیر بانک برای ممموه عنه و ضامنین اازام آور است و ممموه عنه و ضامنین طق فسطخ و
تمامی خیارات از جمله خیار غبن واو افحش را از خود سلب و ساقط نمودند.
ماده  -19رضایت به استفاده از اطالعات:

ممموه عنه به موجب این قرارداد رضایت و موافقت غیر قابل رجوع خود را با استیاده بانک از اطالعات بانکی و اعتباری او که در ارتباط بطا ایطن قطرارداد در اختیطار بانطک قطرار
می گیرد و همچنین ارائه و انتقال آنها از سوی بانک به اشخاص ثااث جهت اموری از قبیل وصول مطاابات و اعتبار سنجی بنا به صال دید بانطک اعطالم نمطود و طق هرگونطه
اعتراض و ادعایی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود.
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