فرم تعهدنامه 00
با توجه به اینکه:
آقای /خانم  ....................................................فرزند  .............................................دارای شماره شناسنامه  .....................................................................متولد (زمان /مکان)
 ...................................................صاااادره از  ............................................شاااماره م ااا ............................................کدپسااات  ................................................مقااا م
 ...................................................................................................................................................................................این شرکت به ناا ........................................................
شااااماره اااات  ......................................محاااات اااات  .......................................................................شااااماره اقت ااااادی  .............................................مقاااا م
 ......................................................................................................................................................کدپساااااات  .......................................................شناسااااااه م اااااا
 .................................................باا نمایناد

ا امءاا  ............................................................................................................فرزناد  ........................................باه شااماره

شناسانامه  ...........................................................صااادره از  ......................................................شااماره م ا  ..........................................................................................بااه
موجاااگ آ شاا شاااماره  .................................................ماااور  ..........................................منتشاااره در رازناماااه رسااام  .....................................................ماااور
................................................
(مدیون) ،با بانک مشترک ایران -انزائال مراادات مال ا تجاری داشته ا در جریان معامالت خود با بانک ،به بانک مشترک ایران -انزائال بدهکار شده ا م شود ا از
طرف آقایان /خانمها /شرکت /شرکتهای ( .....................................................................................................................امءاکنند ان به نحو مشراح ذیت این تعشدناماه)
به نحو تءامن ک ه تعشدات ا بدیش های فع

ا یا آینده مدیون را تا ساق م ا ( ..............................................................................................................ریاا ،،درر،

یورا ا  )....تءم ن نموده ا به عشده رفتهاند ،لذا امءاکنند ان ذیت که از این پس "متعشدین" نام ده م شوند بنحاو قععا ا ر ار قابات باز شات ،تعشادات ذیات را
پذیرفته ا م تز به اجرای آنشا ردیدند:
 -1متعشدین از شرایط عموم افتتاح حساب جاری بانک مشترک ایران -انزائال اطالع کامت داشته ا مفاد آن را بعور کامت پذیرفته ا مفاد ا شارایط یااد شاده از هار
جشت برای آنشا رز ارجرا ا در مقابت آنشا قابت استناد م باشد.
 -2این تعشدنامه تا زمان که ک ه بده های مدیون به بانک مشترک ایران -انزائال تسویه نشده است ،معت ر بوده ا قابت استناد م باشد.
 -3متعشدین با امءای این قرارداد ،ک ه توافقات ب ن مدیون ا بانک مشترک ایران -انزائال را پذیرفته ا هر ونه کاهش یا افزایش م ا یاا تی ار شارایط قارارداد یاا
تمدید مدت آن از هر جشت مورد موافقت ا ق و ،متعشدین بوده ا حق اعتراض به آن را نداشته ا تعشدات متن تی ر یافتاه ن از بارای متعشادین رز ارجارا ما باشاد.
همچن ن هر ونه تدب ر ا اقدام که از طرف بانک برای اصو ،ا تام ن معال ات خود در ق ا ،مدیون به عمت آید ا همچن ن هر نوع قرار ا موافقت که راجع به تمدیاد
یا فک رهن ا یا عقد قرارداد ارفاق ا ر ره ف ماب ن بانک ا مدیون اص حاصت شود ،ق و ،ا موافقت با آن برای مورد ق و ،متعشد /متعشدین ن ز اج اری خواهد بود ا
خود به خود قرار ا موافقت جدید بانک جز تعشدات متعشد ا متعشدین خواهد بود.
 -4اقدامات بانک جشت اصو ،معال ات خود از متعشدین از هر جشت مورد ق و ،ا رضایت متعشدین م باشد ا باناک حاق دارد کاه معال اات خاود -موضاوع قارارداد
ف ماب ن -را از متعشدین (هر کدا که صالح ا مقتء م داند) معال ه ا اصو ،نماید .رجوع به متعشدین ا معال ه اجه از آنشا موکو ،ا مشراط به مراجعه مقدمات باه
ط گ از متعشدین ،موکو ،به استفاده ا استناد به ا ایق ا تءم نهای یاد شده ن ست.
 -5بانک م تواند پس از دریافت کت معال ات خود از متعشدین ،معال ات خود از مدیون اص را به متعشدین منتقت کرده ا اسناد ا مدارک مربوط به آن را به متعشادین
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مدیون ن وده ا بانک م تواند بدااً جشت اصو ،معال ات خود به متعشدین رجوع نماید .همچن ن ا ر معال ات بانک از مدیون ،ا قه یا تءم ن دیگر داشته باشد ،معال اه

 -6متعشدین از مفاد تمام قراردادهای مدیون با بانک ا شراط ا تعشدات موضوع آنشا ا نر سود ا اجه التزا مندرج در آنشا اطالع کامت داشته ا مک

م باشند کاه

به محض معال ه بانک (اعم از اینکه زمان پرداخت فرا رس ده باشد یا اینکه بانک با استناد به اخت ارات قانون خویش بده های موجت مدیون را باه دیان حاا ،ت ادیت
کرده ا معال ه نماید) نس ت به پرداخت اصت بده به اضافه سایر متفرعات اعم از سود ،اجهالتزا تاخ ر در ایفای تعشدات ،اجه التزا تااخ ر در ایفاای تعشاد صاادرات ،
کارمزدها ا هزینههای قءای ا تمام هزینههای متع قه اقدا نماید.

نمونه شماره:

منتقت نماید ال تا ق ت از اصو ،کت معال ات ،بانک ه چ تعشدی به انتقا ،ط گ ا یا انتقا ،تءم نات آن نخواهد داشت.

 -7م

مندرج در صدر این تعشدنامه شامت اصت معال ات بوده ا عالاه بر م

یاد شده ،بانک حق خواهد داشت؛ سود ،فوائد مترت ه ،متفرعاات ا اجاهالتازا تااخ ر در

ایفای تعشدات ،اجه التزا تاخ ر در ایفای تعشد صادرات کارمزدها ا هزینههای قءای ا سایر هزینههای متع قه را ط ق مفاد قرارداد محاس ه نموده ا به م

یااد شاده

اضافه نماید الو اینکه م ی که به این طریق محاس ه ا معال ه م ردد ،از رقم مندرج در صدر تعشدنامه فراتر راد.
 -8مفاد این تعشد در مورد ک ه تعشدات ا بده های مدیون اص در مقابت بانک مشترک ایران -انزائال اعم از این که پ ش از این اجاود داشاته یاا در آیناده ایجااد
شود ،اعما ،ردیده ا قابت اجرا م باشد ا در ع ن حا ،مفاد این تعشدنامه به معنای برائت مدیون اصا از اجارای تعشادات ا پرداخات باده هاا ن سات ا مادیون ا
متعشدین منفرداً ،مشترکاً ا متءامناً در مقابت بانک مسوال ت داشته ا بانک حق خواهد داشت ،به هر یک از آنشا که بخواهد یا به تمام آنشا مراجعه نماوده ا معال اات
خود را معال ه ا اصو ،نماید.
 -9چنانچه در مقابت معال ات بانک ،ا ایق موجود باشد ا یا در آت ه اجود پ دا کند بانک مج ور نخواهد بود ق ت از این که حقوق حاص ه از تعشدناماه حاضار را معال اه
نماید ا ایق مزبور را به فراش برساند ا در صورت فراش ا ایق نام رده ،حاصت فراش آن اا ،برای تادیه ا استشالک آن قسمت از معال ات بانک به کار خواهد رفات
که به اس ه تعشدنامه حاضر تام ن نشده باشد.
 -11متعشدین حق هر ونه اعتراض ا ادعای نس ت به بانک اعم از این که مدیون اص یا متعشدین حق اعتراض ا ادعای را داشته باشند ا یا مدع ایان حاق بارای
خود باشند ،به موجگ تعشدنامه حاضر از خود س گ م نمایند.
 -11متعشدین م تز م شوند که به محض اال ن تقاضای بانک ،دین مدیون را به بانک مشترک ایران -انزائال بپردازند ،بدان اینکه بانک مزبور مج ور باشند که قا الً
تداب ر قانون ا ر ره نس ت به مدیون اتخاذ نماید ا به بانک حق م دهند که م زان معال ات که بانک نس ت به مدیون دارد ،از محت هر ونه حساب (در هار باناک یاا
مؤسسه اعت اری داخت یا خارج از کشور) ا دارای که متعشدین دارند مجتمعاً یا به هر یک از آنشا منفرداً مراجعه ا ط گ خود را معال ه نماید.
 -12مفاد این تعشدنامه بدان ه چ ق د ا شرط در ق ا ،ک ه معال ات ا حقوق که شع ه یا نمایند ان بانک مشترک ایران -انزائال نسا ت باه مادیون ا یاا شاعگ ا
نمایند ان اا داشته باشد نافذ ا معت ر م باشد.

محل
الصاق
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تمبر
نمونه شماره:

مهر و امضاء شعبه

مهر و امضاء مدیون اصلی

