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حاصل از محل وثايق و تضمينات مزبور و همچنين هر نوع سندی که بصرف اظهار بانک بابت ضمانتنامه مزبور در اختيار بانک باشد پس از وصول و
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همچنين اعالم میدارم /میدارد که صرف تقاضای ذينفع از آن بانک جهت پرداخت وجه ضمانتنامه فوق ،کافی بوده و مورد قبول و موافقت اينجانب/
اين شرکت است و بانک خاورميانه ملزم نخواهد بود در اين مورد رسيدگی يا تحقيق نمايد .بطور کلی هر مبلغی که بانک بابت ضمانتنامه مزبور تحت
هر عنوان از موجودی حساب و يا اسناد تجاری و غير تجاری و حواله و اعتبارات و غيره مربوط به اينجانب /اين شرکت برداشت يا استفاده نموده و يا
از اينجانب /اين شرکت مطالبه نمايد صرف عمل و اظهار و مطالبه بانک خاورميانه بدون اينکه محتاج به اقامه دليل باشد معتبر و غير قابل ترديد و
اعتراض میباشد و اينجانب /اين شرکت حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی را از هر جهت از خود سلب و اسقاط مینمايم /مینمايد.
همچنين بموجب اين درخواست ضمن عقد خارج الزم به بانک اجازه و اختيار میدهم در زمان حيات و نيز بعنوان وصی بعد از فوت چنانچه در خالل
مدت ضمانتنامه ذينفع يا قائممقام قانونی وی تقاضای تمديد ضمانتنامه فوق را بنمايد آن بانک حق دارد ضمانتنامه را برای مدتی که تقاضا شده با
اطالع و نيز بدون اطالع اينجانب /اين شرکت تمديد نمايد .ضمناً اينجانب /اين شرکت به آن بانک اختيار میدهم /میدهد که هزينههای مربوط به
تمديد را به اضافه هر نوع سپرده نقدی که ممکن است به تشخيص بانک الزم شود از حساب اينجانب /اين شرکت برداشت نمايد .همچنين متعهد و
ملتزم میگردم /میگردد که در صورت عدم پرداخت بدهی خود به بانک بابت وجه ضمانتنامههای صادره به درخواست اينجانب /اين شرکت و يا
کارمزد صدور يا تمديد ،عالوه بر بدهیهای معوقه و تاديه نشده مبلغی معادل حداکثر نرخ سود تسهيالت غير مشارکتی در زمان صدور ضمانتنامه به
اضافه  8درصد در سال ،بعنوان خسارت تأخير در تاديه مبنای محاسبه قرار گرفته و به اصل بدهی برای هر سال اضافه و به بانک پرداخت نمايم /نمايد
و تشخيص بانک در کليه موارد فوق معتبر و مورد قبول اينجانب /اين شرکت میباشد.
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