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در اين تعهدنامه "بانک" خوانده میشود ،طرف معامله می باشد .لذا راجع به کليه حقوق و مطالباتی که بانک بر اثر عمليات و معامالت و غيره از بدهکار داشته و يا خواهد
داشت امضاکننده /امضاکنندگان ذيل که در اين تعهدنامه متعهد /متعهدين ناميده میشود /میشوند با امضای تعهدنامه حاضر به طور قطع و غيرقابل فسخ تا ميزان
 .................................................................................................................ريال به حروف  ......................................................................................................................................................................................ريال از بدهی بدهکار به
عهده گرفت /گرفتند و اين تعهدنامه شامل کليه حقوق و مطالبات بانک از بدهکار ناشی از هر نوع معامله و عمليات بانکی و غيره از جمله اعطای اعتبار اعم از ريالی و ارزی و
تسهيالت و وامهای پرداختی به بدهکار و عمليات مربوط به حساب سپرده جاری ،چک ،سفته ،برات و يا ساير اسناد تجاری غير ،از اصل سود و متفرعات و خسارات و غيره و
هر نوع تعهد و بدهی اعم از مستقيم و غير مستقيم میباشد که بدون احتياج به هيچ گونه دليل و مدرک ديگر به استناد همين تعهدنامه هر مبلغ يا مبالغی که از طرف بانک
تعيين و مطالبه شود معتبر و قابل مطالبه و وصول از طرف بانک می باشد و نسبت به ميزان مطالبات بانک و طرز وصول آن حق هرگونه ادعا و گفتگويی را به هر عنوان که
باشد از خود اسقاط مینمايم /مینماييم .به عالوه نسبت به اين تعهدنامه مراتب ذيل معتبر و از طرف متعهد /متعهدین متضامناً تعهد و قبول شده است.
 )1از مقررات بانک خاورميانه اعم از مقررات مربوط به حساب سپرده جاری و غيره اطالع حاصل نمودهام /نمودهايم و متعهد /متعهدين نيز در حکم بدهکار و مشتری بوده و
تمام مقررات و الزامات مربوط به بدهکار درباره متعهد /متعهدين نيز متضامناً قابل اجرا میباشد و بانک حق دارد در تمام مواقع از هر نوع مال همچنين موجودی حسابهای
متعهد /متعهدين هم که متضامناً مسئول پرداخت بدهی میباشد /می باشند مطالبات خود را از اصل و متفرعات و خسارات و غيره استيفاء و از هر نوع مال و موجودی حساب
آنها راساً نيز استفاده و برداشت نمايد.
 )2مدت اين تعهدنامه تا هنگامی است که بدهکار با بانک معامله يا هر نوع بدهی دارد و صرفاً اظهار بانک به اينکه بدهکار با بانک معامله و يا هر نوع بدهی داشته و يا دارد
همچنين نسبت به هر مبلغ يا مبالغی که از طرف بانک در هر موقع مطالبه شود کافی بوده و محتاج به اقامه هيچ گونه دليل و ارائه مدرکی نخواهد بود و بانک در هر موقع
حق دارد هر نوع طلبی تحت هر عنوان بابت اصل و سود و متفرعا ت و خسارات و کارمزد و غيره از هر جهت و بابت اعم از تعهدات مستقيم و غير مستقيم که از بدهکار داشته
باشد مستقالً به استناد اين تعهدنامه نيز مطالبه نمايد و بدهکار همچنين متعهد /متعهدين به طور غير قابل فسخ و متضامناً در مقابل بانک متعهد و مسئول پرداخت میباشند و
بانک به هر يک از آنها منفرداً و جداگانه همچنين به بعضی يا تمام آنها مجتمعاً و يکجا حق مراجعه و مطالبه و وصول تمام طلب را از اصل و سود و متفرعات و خسارات بر
اساس تضامن دارد و مراجعه به هر يک يا به بعضی از آنها مادام که کليه مطالبات بانک وصول نشده مانع مراجعه و تعقيب ساير امضاکنندگان نخواهد بود.
 )3اين تعهدنامه به هيچ وجه به واسطه تغيير صاحبان و مالکين موسسه تجاری بدهکار و يا به واسطه تغيير اسم تجاری و يا شکل حقوقی آن و يا به علت اينکه بدهکار يا هر
يک از امضاکنندگان و مسئولين پرداخت تمام و يا قسمتی از بدهی خود را متدرجاً يا به هر صورت و ترتيبی پرداخته باشد و يا به هيچ علت و عنوان ديگری اعتبار خود را از
دست نداده و خاتمه پيدا نمیکند.
 )4هرگونه تغيير و اقداماتی که از طرف بانک برای وصول و يا تأمين مطالبات نسبت به بدهکار و غيره به عمل آيد همچنين هر نوع قرار و موافقتی که راجع به تمديد يا
تجديد هر نوع سند و يا فک رهن و يا عقد قرارداد ارفاقی و غيره بين بانک و بدهکار و يا قائممقام بدهکار و غيره حاصل شود قبول و موافقت با آن برای متعهد /متعهدين نيز
الزامی خواهد بود و لطمهای به اين تعهد وارد نساخته و در هر حال هر يک از متعهد /متعهدين نيز متضامناً هر مبلغ يا مبالغی که بانک در هر موقع از اصل و سود و متفرعات
و خسارات و غيره مطالبه نمايد بايستی به بانک پرداخت نمايد.
 )5چنانچه در مقابل مطالبات بانک وثايق و تضمينات ديگری موجود باشد و يا بعداً و در آينده وجود پيدا کند بانک ملزم نخواهد بود قبل از اينکه حقوق حاصله از تعهدنامه
حاضر را مطالبه نمايد وثايق مزبور را به فروش برساند و در هر حال اعم از اينکه از وثايق و تضمينات ديگر استفاده شده يا نشده باشد مادام که مطالبات بانک وصول نشده
تعهد متعهد /متعهدين و مسئوليت امضا کنندگان اين تعهد نامه نيز به طور تضامنی به قوت و اعتبار خود باقی خواهد بود و بانک حاصل فروش وثايق را بابت هر نوع طلب به
تشخيص خود منظور و احتساب خواهد نمود.
متعهد /متعهدين در عين حال تأييد کرد /کردند که هر نوع سند يا اسناد مربوط به مطالبات بانک اعم از ثبتی و غير ثبتی و به هر شکل و عنوان که باشد کماکان به قوت و
اعتبار خود باقی است و امضای اين تعهدنامه هيچ گونه لطمه و خللی به اسناد ديگر و به مندرجات آنها وارد نمیآورد اين سند و هر يک از اسناد ديگر تواماً يا منفرداً و جداگانه
قابل استناد میباشند و مادام که تمام مطالبات بانک بصرف اظهار بانک وصول نشده است بانک از هر طريق يا طرقی که بخواهد تواماً يا جداگانه و منفرداً و متضامناً حق اقدام
دارد و عمل و اقدامات بانک غير قابل اعتراض میباشد.
امضاء (و مهر اشخاص حقوقی)
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 )6متعهد /متعهدين حق خود را در موضوع هرگونه ادعا و گفتگويی نسبت به بانک اعم از اينکه بدهکار حق گفتگو و ادعايی را داشته و يا مدعی اين حق برای خود باشد به
موجب تعهدنامه حاضر از خود سلب نمود /نمودند.
 )7متعهد /متعهدين متضامناً قبول کرد /کردند که به محض اولين تقاضای کتبی بانک دين بدهکار را اعم از اينکه موعد آن رسيده يا نرسيده به بانک پرداخت نمايد /نمايند.
ب دون اينکه بانک مجبور باشد که قبالً تدابير قانونی و غيره نسبت به بدهکار اتخاذ نمايد و به موجب همين تعهدنامه به بانک حق داد /دادند که تا ميزان مطالباتی که از بدهکار
دارد از محل هرگونه مال و موجودی حسابها و دارايی که متعهد /متعهدين در بانک و يا در هر محل و نزد هر شخص اعم از حقيقی و يا حقوقی دارد /دارند استفاده و استيفاء
نمايد .راجع به ميزان بدهی از اصل و سود و متفرعات و خسارات و هزينههای مربوط همچنين سررسيد بدهی و دفاتر بانک و غيره نيز اظهار بانک کافی و معتبر و مورد قبول
بدهکار /متعهد /متعهدين بوده و غير قابل اعتراض میباشد.
در صورت تعدد تعهدکنندگان مسئوليت آنان نيز تضامنی است و بانک حق دارد برای وصول تمام مبلغ طلب خود از اصل و سود و متفرعات و غيره و يا هر قسمت از آن بر
اساس تضامن به هر يک از تعهدکنندگان و بدهکار منفرداً و يا به بعضی يا تمام آنان مجتمعاً مراجعه و طلب خود را وصول نمايد بديهی است در هر صورت بدهکار نيز با متعهد/
هر يک از متعهدين در مقابل بانک مسئوليت تضامنی دارد و به همين جهت بدهکار نيز ذيل اين تعهدنامه را امضاء نمود.
 )8متعهد /متعهدين نسبت به کليه سود و کارمزد و مخارج و خسارات قانونی و غيره که از ابتدای معامالت بانک با بدهکار تا روز استهالک و تسويه قطعی بدهی تحت هر
عنوان به بدهکار مربوط باشد نيز در مقابل بانک متضامناً مسئول خواهد /خواهند بود .ولو اينکه پس از احتساب اينگونه متفرعات و هزينهها ميزان بدهی از مبلغ مندرج در اين
تعهدنامه تجاوز نمايد .اين مسئوليت و تعهد عالوه بر مطالبات قبلی بانک ،کليه تعهداتی را که در آينده از وجوه و اعتباراتی که از طرف بانک به بدهکار داده شود نيز شامل
میگردد .فوت و حجر بدهکار و توقف و ورشکستگی وی (اعم از اينکه تاريخ آن مقدم يا موخر بر اين تعهد باشد) هيچ گونه لطمه و خدشهای به اين تعهدنامه و تعهد تضامنی
متعهد /متعهدين وارد نساخته و در هر حال و در هر موقع اين تعهدنامه برای مطالبه و وصول تمام طلب از اصل و خسارات و متفرعات و هزينهها از هر جهت و بابت معتبر و
قابل استفاده و اجرا میباشد.
 )9در صورت عدم اقدام بدهکار به بيمه نمودن وثايق يا اموال ،بانک حق و اختيار دارد حق بيمه پرداختی به وکالت از طرف بدهکار را مستقيماً و با تشخيص خود از هر گونه
حساب يا مطالبات بدهکار /متعهد /متعهدين نزد خود برداشت نمايد .ضمناً بدهکار متعهد است در صورت بروز خسارت به موارد بيمهشده ،سريعاً به بيمهگر و بانک اطالع داده
و میبايست تا زمان تشکيل پرونده خسارت و اعزام کارشناس از سوی شرکت بيمهگر از هرگونه عمليات پاکسازی يا تغيير محل وقوع حادثه خودداری نمايد.
 )10اين تعهدنامه بدون هيچ قيد و شرطی برای کليه مطالبات و حقوقی که هر يک از قسمتها و شعب و يا نمايندگیهای بانک خاورميانه نسبت به بدهکار يا عمال و
نمايندگان او دارند يا دارا شوند نيز معتبر و متضامناً درباره کليه امضاکنندگان قابل استناد و اجرا میباشند.
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