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كه در اين تعهدنامه بدهكار ناميده مي شود با بانک ملت كه در اين تعهدنامه « بانک» ناميده مي شود طرف معامله مي باشد لذا راجع بعه
كليه حقوق و مطالباتي كه بانک در اثر معامالت و عمليات تسهيالت بانكي و غيره از بدهكار داشته و يا خواهد داشت امضاء كننده /هر يک
از امضاء كنندگان ذيل كه در اين تعهدنامه متعهد /هر يک از متعهدين ناميده مي شود /مي شوند با امضاي تعهدنامه حاضر بطعور قطع و
غيرقابل فسخ تا مبلغ (به عدد) ( ............................................به حروف)  ............................................................ريال از بدهي بدهكار را در برابر بانک
تقبل و بعهده گرفت  /گرفتند و اين تعهد شامل كليه حقوق و مطالبات بانک از بدهكار از هر نوع معامله و عمليعات بعانكي ريعالي و ارزي و
عمليات مربوط به حساب جاري  ،چک  ،سفته  ،برات و ضمانتنامه و ساير اسناد تجاري يا غير آن از هر جهت و بابت هر نوع تعهد و بعدهي
اعم از مستقيم و غيرمستقيم مي باشد كه بدون احتياج به اقامه و ارائه هيچ گونه دليل و مدرك ديگر ،منحصرا" باستناد همين تعهدنامه به
هر مبلغ يا مبالغي كه از طرف بانک تعيين و مطالبه شود معتبر و قابل مطالبه و وصول از طرف بانک مي باشد و بدهكار و متعهد /هر يعک
از متعهدين نسبت به مبلغ مطالبات بانک و طرز وصول آن حق هر گونه ادعا و اعتراض را به هر عنوان كعه باشعد از خعود سعلو نمودنعد.
بعالوه نسبت به اين تعهدنامه مراتو ذيل معتبر بوده و بدهكار و متعهد /هر يک از متعهدين اجراي آنها را تعهد و قبول نمودند .
-1بدهكار و متعهد /هر يک از متعهدين از مقررات بانک اعم از مقررات مربوط به حساب جاري و غيره اطعالع كامعل حاصعل نمعوده انعد و
متعهد /هريک از متعهدين نيز در حكم بدهكار بوده و تمام مقررات و الزامات مربوط به بدهكار درباره متعهد /هريک از متعهدين نيعز قابعل
اجراء مي باشد و بانک حق دارد در تمام مواق از هر نوع مال ،همچنين موجودي هر نوع حساب هاي بدهكار و متعهد /هر يک از متعهدين
در بانک و يا در هر محل و نزد هر شخص ديگري اعم از حقوقي يا حقيقي باشد مطالبات خود را به هر عنوان و به هر مبلغ رأسا" برداشعت
يا به طريق مقتضي استيفا نمايد .
 -2مدت اين تعهدن امه تا هنگامي است كه بدهكار با بانک معامله يا هر نوع بدهي ناشي از معامالت و عمليعات بعانكي دارد و صعرف اههعار
بانک به اينكه بدهكار با بانک معامله و يا هر نوع بدهي دارد ،هم چنين نسبت به هر مبلغ يا مبالغي كه از طرف بانک در هر موقع مطالبعه
شود كافي بوده  ،محتاج به اقامه هيچ گونه دليل و ارائه مدركي نخواهد بود و بانک در هر موق حق دارد هر نوع طلو تحت هر عنوان و به
هر مبلغ و از هر جهت و بابت اعم از تعهدات مستقيم و غيرمستقيم كه از بدهكار داشته باشد ،مستقال"باستناد اين تعهدنامعه نيعز مطالبعه
نمايد و بدهكار هم چنين متعهد /هر يک از متعهدين در مقابل بانک متعهد پرداخت مي باشعند و بانعک حعق دارد  ،بعه هعر يعک از آنهعا
منفردا"و جداگانه هم چنين به بعضي يا تمام آنها مجتمعا" و يک جا مراجعه نمايد و مطالبه و وصول تمام طلو از هر يک يا بعضي از آنهعا
مادام كه كليه مطالبات بانک وصول نشده  ،مان مراجعه و تعقيو ساير امضاء كنندگان اين تعهدنامه نخواهد بود .
 -3اين تعهدنامه به هيچ وجه بواسطه تغيير صاحبان و مالكين يا سهامداران شركت بدهكار و يا بواسطه تغيير اسم و يا عنوان و يا شكل و
نوع حقوقي آن و يا به علت اينكه بدهكار يا هر يک از امضاء كنندگان و مسئولين پرداخت قسمتي از بدهي خود را تدريجا" يا به هر صورت
و ترتيو پرداخته باشند و يا به هيچ علت و عنوان ديگري اعتبار خود را از دست نخواهد داد و تا وقتي كه بانک تمام مطالبات و حقوق خود
را از هر جهت و عنوان وصول و استيفا نكرده ،اين تعهدنامه هم چنان به اعتبار خود باقي خواهد بود .
 -4هر گونه تدبير و اقدامي كه از طرف بانک براي وصول و يا تامين مطالبات نسبت به بدهكار و غيره بعه عمعل آيعد ،همچنعين هعر نعوع
قرارداد و موافقتي كه راج به تمديد يا تجديد هر نوع سند و قرارداد و يا فک رهن و يا عقد قرارداد ارفاقي و غيره بين بانعک و بعدهكار يعا
قائم مقام بدهكار و غيره به عمل آيد ،قبول و موافقت با آن براي متعهد /هر يک از متعهدين نيز الزامي خواهد بود و لطمه اي به اعتبار اين
تعهدنامه وارد نساخته در هر حال متعهد /هر يک از متعهدين نيز هر مبلغ يا مبالغي كعه بانعک در هعر موقع مطالبعه نمايعد  ،منفعردا" و
مجتمعا" متعهدند به بانک پرداخت نمايند .
 -5چنانچه در مقابل مطالبات بانک وثايق و تضمينات ديگري موجود باشد و يا بعدا" و در آينده بانک نسبت به اخذ وثعايق ديگعري اقعدام
نمايد  ،بانک ملزم نخواهد بود قبل از اينكه حقوق حاصله از تعهدنامه حاضر را مطالبه و استيفا نمايد ،نسبت به وثعائق مزبعور اقعدام قعانوني
نمايد يا از تضمينات ديگر استفاده نمايد و در هر حال اعم از اينكه از وثائق و تضمينات ديگر استفاده شده يا نشده باشد ،مادام كه مطالبات
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و حقوق بانک وصول و استيفا نگرديده است ،تعهد متعهد /هر يک از متعهدين و مسئوليت امضاءكنندگان اين تعهدنامه نيز كماكان بقعوت
و اعتبار خود باقي خواهد بود  .متعهد /هر يک از متعهدين در عين حال تاييد و اقرار كرد/كردند كه هر نوع سند يا اسناد و قرارداد مربعوط
به مطالبات و حقوق بانک اعم از ثبتي و غير ثبتي و به هر شكل كه باشد كماكان بقوت و اعتبار خود باقي است و امضاي اين تعهدنامه هيچ
گونه لطمه و خللي به اعتبار اسناد و قراردادهاي ديگر و مندرجات آنها وارد نمي آورد ،اين سند و هر يک از اسناد ديگر تواما" يا منفردا" و
جداگانه قابل استناد مي باشند و مادام كه تمام مطالبات و حقوق بانک به صرف اههار بانک وصول و استيفا نشده باشد بانک از هر طريق يا
صفحه 2طرقي كه بخواهد دفعتا"و تواما"يا جداگانه و منفردا" حق اقدام دارد و عمل و اقدامات بانک نيز قابل اعتراض مي باشد .
 -6هرگاه پرداخت هايي از طرف متعهد /هر يک از متعهدين به بانک بعمل آيد ،هيچ حق و يا مستند طلو يعا وثيقعه و تضعمين از طعرف
بانک و متعهد /هر يک از متعهدين واگذار و تفويض نخواهد شد .
 -7متعهد /هر يک از متعهدين قبول و تعهد كرد /كردند كه به محض اولين اخطار كتبي بانک ،دين بدهكار كه مبلغ آن را بانک معين مي
نمايد به بانک پرداخت نمايد /نمايند ،بدون اينكه بانک مجبور باشد كه قبال" اقدام قانوني و يا غير آن نسبت به بدهكار انجام دهد .
راج به ميزان بدهي از اصل و متفرعات و هزينه هاي مربوط  ،همچنين سررسيد بدهي  ،دفاتر بانک و غيره نيز اههار بانک كافي و معتبر و
مورد قبول بدهكار و متعهد /هر يک از متعهدين مي باشد و غير قابل اعتراض است .
ما امضاء كنندگان ذيل :
بدهكار و متعهد /هر يک از متعهدين تاييد و قبول مي نماييم كه بانک حق دارد براي وصول و استيفاي تمام مطالبات و حقوق خود از هر
جهت و بابت و به هر عنوان و به هر مبلغ به هر يک از ما منفردا" يا به بعضي يا همگي ما مجتمعا" مراجعه و تمام مطالبات خعود را از هعر
يک از ما دريافت دارد و مراجعه به يكي يا بعضي از ما امضاء كنندگان اين تعهدنامه  ،مان مراجعه بانک به ساير امضاء كنندگان و بعدهكار
نخواهد بود و هر مقدار از طلو بانک كه از هر يک از امضاء كنندگان ذيل توسط بانک دريافت و وصول گردد ،ذمه ديگران فقط نسعبت بعه
همان مقدار در قبال بانک بري خواهد شد .
 -8متعهد /هر يک از متعهدين نسبت به كليه متفرعات و هزينه هاي بدهي كه از ابتداي معامالت بانک با بدهكار تا روز استهالك و تصفيه
كامل و وصول بدهي تحت هر عنوان به بدهكار مربوط باشد  ،نيز در مقابل بان ک مسئول پرداخت خواهد /خواهند بعود ولعو اينكعه پعس از
احتساب اين گونه متفرعات و هزينه ها ميزان بدهي از مبلغ مندرج در اين تعهدنامه تجاوز نمايد  .اين مسئوليت و تعهد عالوه بر مطالبعات
فعلي بانک موضوع اين تعهدنامه كليه تعهداتي كه در آينده از وجوه و تسهيالت بانكي كه از طرف بانک به بدهكار داده شود نيز شامل معي
گردد  .فوت و حجر بدهكار و توقف و ورشكستگي وي (اعم از اينكه تاريخ آن مقدم يا موخر بر اين تعهد باشد ) هيچگونعه لطمعه و خدشعه
اي به اعتبار اين تعهدنامه و تعهد متعهد /هر يک از متعهدين وارد نخواهد ساخت و در حال و در هر موق ايعن تعهدنامعه بعراي مطالبعه و
وصول تمام طلو از اصل ،متفرعات و هزينه ها از هر جهت و بابت معتبر و قابل استناد و الزم االجرا مي باشد و بر فرض اينكه بعدهكار بعه
جهتي از جهات مانند ورشكستگي و غيره از پرداخت تمام مطالبات بانک يا قسمتي از آن براي هميشه يا موقتا" مععاف گعردد معافيعت او
مجوز و موجو معافيت متعهد /هر يک از متعهدين نخواهد بود و متعهد /هر يک از متعهدين  ،متعهد پرداخت تمام مطالبات بانک حتعي
مبالغي كه بدهكار معاف از پرداخت آن شده مي باشد /مي باشند .
 -9هرگاه متعهد /هر يک از متعهدين در قبال تعهداتي كه طبق اي ن سند در برابر بانک بعهده گرفته اند هر نوع مال منقول يا غيرمنقعول
و يا حقوق كسو و پيشه متعلق به بدهكار به هر عنوان اعم از وثيقه يا رهن يا وكالت جزئا" يا كال" به اختيعار خعود درآورده يعا بععدا" تعا
زماني كه اين تعهدنامه بقوت خود باقي است  ،در آورند تا هنگامي كه همه مطالبات بانک به شرح مذكور در اين تعهدنامه كامال" پرداخعت
نشده باشد  ،اموال و حقوق مذكور متعلق حق مالكيت بانک است و يد متعهد /هر يک از متعهدين به آنها يد اماني بوده و مشمول مقررات
مربوط به آنها خواهد بود .
 -10متعهد /هر يک از متعهدين نمي تواند /نمي توانند از تاريخ امضاي اين تعهدنامه با اشخاص حقيقي يا حقوقي ثالثي هيچ نوع قرارداد و
موافقت نامه رسمي را كه به نحوي از انحاء مغاير شروط و مندرجات اين تعهدنامه و حقوق مكتسبه بانک و يعا بعراي فعرار از ديعن باشعد ،
منعقد يا امضاء كنند و در صورت امضاء و يا انعقاد در برابر بانک به كلي از درجه اعتبار ساقط خواهد بود .
 -11اين تعهدنامه بدون هيچ قيد و شرطي براي كليه مطالبات و حقوقي كه هر يک از قسمت ها و شعو و نمايندگي هاي بانک نسبت بعه
بدهكار يا عمال و نمايندگان او دارند يا دارا شوند نيز معتبر و درباره كليه امضاء كننعدگان قابعل اسعتناد و الزم االجعرا معي باشعد  .ضعمنا
چنانچه به هردليلي بنا به تشخيص بانک ،انعقاد قرارداد جديد و استمهال و تقسيط بدهي و ايجاد تعهدات الحق و جديد يا تبديل تعهد از
هر قبيل صورت پذيرد ،وثايق و تضامين و تعهدات قرارداد حاضر و اين تعهد به قرارداد و تعهدات جديد و الحق نيعز منتقعل شعده و تعلعق
خواهد گرفت و كماكان بابت تعهدات انتقال يافته ،در رهن و تضمين و وثيقه ،باقي مي باشند.
همچنين امضاء كنندگان اين سند با صدور اجراييه توسط بانک نسبت به اين سند در صورت تخلف امضاء كنندگان سند/اسنادي كه ممكن
است پيرو اين سند از هرقبيل كه باشد من جمله مازاد ،متمم ،تمديد ،تعويض وثيقه ،اقرارنامه و  ....تنظيم گعردد رضعايت كامعل داشعته و
حق هرگونه ايراد و اعتراضي را از خود سلو و اسقاط نمودند.
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 -12خسارت تأخير تأديه
در صورت عدم تصفيه كامل اصل بدهي ناشي از اين تعهدنامه تا سررسيد مقرر بعلت تاخير در تاديه بدهي ناشي از اين تعهدنامعه از تعاريخ
سررسيد تا تاريخ تصفيه كامل اصل بدهي مبلغي به ذمه امضاء كننده/كنندگان اين تعهدنامه تعلعق خواهعد گرفعت  .از ايعن رو بعدهكار و
متعهد /هر يک از متعهدين با امضاي اين تعهدنامه تعهد مي نمايند  ،عالوه بر بدهي تاديه نشده مبلغي معادل  ...............درصد مانده بدهي
براي هر سال نسبت به بدهي مذكور بر حسو اين تعهدنامه به بانک پرداخت نمايند  .به همين منظور بدهكار و متعهد /هر يک از متعهدين
صفحه 3ضمن امضاء اين تعهدنامه به طور غيرقابل برگشت به بانک اختيار دادند كه از تاريخ سررسيد تا تاريخ تصفيه كامل اصل بدهي معادل مبلعغ
تعهدنامه از حساب بدهكار و متعهد /هر يک از متعهدين برداشت و يا به همان ميزان از ساير دارائيهاي آنان تملک نمايد .اخذ مبلغ مقعرر
به شرح فوق مان تعقيو عمليات اجرائي براي وصول مطالبات بانک نخواهد شد .
تبصره  :بدهكار و متعهد /هر يک از متعهدين به موجو اين تعهدنامه به بانک حق و اختيار دادند كه هر مبلغي را كه پس از سررسعيد يعا
معوق شدن دين خود به بانک پرداخت نمايند  ،ابتدائا بابت هزينه هاي قانوني  ،كارمزد و معابقي بعين سعه جعزء اصعل  ،سعود و خسعارت
تأخيرتأديه تا آن تاريخ تسهيم بالنسبه گردد.
 -13اقامتگاه
بدهكار و متعهد /هر يک از متعهدين وفق ماده  1010قانوني مدني نشاني مذكور در مقدمه قرارداد را بعه عنعوان اقامتگعاه قعراردادي خعود
معرفي نمودند ،لذا هر گونه اخطاريه  ،اعالميه و ابالغيه از طرف بانک به بدهكار و متعهد /هر يک از متعهدين و همچنين ابالغ اوراق قضايي
به اقامتگاه مندرج در اين قرارداد ارسال خواهد شد  .مادامي كه بدهكار و متعهد /هر يک از متعهدين كتبا و در مقابل اخذ رسيد بانک را از
تغيير نشاني خويش آگاه نكرده اند  ،كليه ابالغ ها  ،اخطارها و مراسالت و مكاتبات كه از طرف بانک به نشاني بدهكار و متعهد /هر يعک از
متعهدين ارسال گردد و يا به آنها /بستگان /خدمه آنان در محل مزبور تسليم شود از طرف بدهكار و متعهد /هر يعک از متعهعدين دريافعت
شده تلقي گرديده و هيچگونه اعتراضي از طرف بدهكار و متعهد /هريک از متعهدين مسموع نخواهد بود .

امضاءواثرانگشت وام گیرنده

متعهدين به شرح زير :
 -1خانم /آقاي.................................................فرزند ...........................بشناسنامه شماره ...........................................شماره ملي...........................................
صادره از ............................نشاني................................................................................................................................................:
شماره تلفن ثابت  ................................................شماره تلفن همراه ....................................................

امضاءواثرانگشت ضامن1

 -2خانم /آقاي.................................................فرزند ...........................بشناسنامه شماره ...........................................شماره ملي...........................................
صادره از ............................نشاني................................................................................................................................................:
شماره تلفن ثابت  ................................................شماره تلفن همراه ....................................................

امضاءواثرانگشت ضامن2
نام و نام خانوادگی مسئول كارگزينی يگان:
مهر و امضا:

امضا وام گیرنده

امضا ضامن1

امضا ضامن2

