ظظظ

تعهدنامه توثیق اوراق مشارکت اشخاص ثالث

محل الصاق تمبر

با عنایت به قراردادها و معامالت فی ما بین
نام خانوادگی

نام

ش.ش

متولد

کد اقتصادی

شماره سریال

شخص یا اشخاص حقیقی

-1
-2
-9
صادره

نشانی :استان  /شهرستان

شناسه ملی

خیابان :اصلی  /فرعی

تلفن :ثابت  /همراه

کوچه

-1
-2
-9
که در این قرارداد به اختصار مشتری(*) نامیده میشود
شماره ثبت

نوع و نام شخص حقوقی

کد اقتصادی

شخص حقوقی

خیابان :اصلی  /فرعی

کوچه

شناسه ملی

محل ثبت
پالک

نشانی :استان  /شهرستان
تلفن :ثابت  /همراه

با امضای آقای /خانم  ...........................................................به عنوان  ..............................................................و امضای آقای/خانم  ..................................................................................به عنوان
 ..............................................................................طبقققگ آگهقققی منقققدرا در روینامقققه رسقققمی شقققماره  ............................................مقققورخ  .................. / ....... / ........و بقققا مهقققر
 .....................................................................دارای کارت بایرگانی  /مجوی شماره  ....................................................و کد اقتصادی  ..............................................................که در این قرارداد به
اختصار مشتری (*) نامیده می شود

با بانک خاورمیانه ،بدینوسیله
تاریخ ثبت
تاریخ تولد

این شرکت
اینجانب

(**)

ثبت شده به شماره
............................................................

به شناسنامه شماره

محل ثبت
................................................... .................

محل تولد

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

 ................................................. ..............................مقیم  ..................................................................................درمورد تعداد  .............................برگ اوراق مشارکت ریالی /اریی شماره

 .................................................................................................................به مبلغ ( ................................................................................................... ...................................................به حروف) با تقدیم اصل اوراق
مشارکت مذکور خواهشمند است کل مبلغ اوراق مشارکت مذکور را در وثیقه آن بانک قرار داده و به آن بانک اختیار و اجایه دائم و غیرقابل فسخ میدهد/
میدهم جهت استیفای کلیه حقوق و مطالباتی که در اثر معامالت و قراردادهای شرکت /خانم /آقای  ...................................................................با آن بانک ناشی ای هرگونه
عقود ،معامالت ،قراردادها و تعهدات و یا هرنوع معامله بانکی دیگر اعم ای اریی و ریالی حاصل شده باشد ،هر یمان که مایل باشد تمام یا قسمتی ای طلب حال
یا موجل خود ای شرکت /خانم /آقای  ...................................................................را بدون هیچگونه اقدام اداری یا حقوقی ای محل اصل و سود اوراق مشارکت فوق الذکر
تهاتر و برداشت نماید ،اعم ای اینکه سررسید اوراق مشارکت فوق الذکر رسیده یا نرسیده باشد.
راجع به میزان بدهی شرکت /خانم /آقای  ...................................................................دفاتر و حسابهای بانک معتبر میباشد و این شرکت /اینجانب حگ هرگونه اعتراض
نسبت به مبالغ مورد ادعای بانک را ای خود سلب و اسقاط مینمایم و همچنین حگ مطالبه و استرداد اوراق مشارکت مرقوم را ولو پس ای سررسید تا یمانی که
تمامی تعهدات و بدهیهای شرکت /خانم /آقای  ...................................................................پرداخت و تسویه نشود ای خود سلب نموده و به بانک حگ میدهم به هرگونه
دستور مغایر این تعهدنامه ترتیب اثر نداده و آن را کان لم یکن تلقی نماید.
ضمنا بدینوسیله اعالم میدارد /میدارم اوراق مشارکت مزبور ای طرف اشخاص ثالث محل هیچگونه حگ و ادعائی قرار نگرفتقه و نخواهقد گرفقت و در غیقر
اینصورت رأساً پاسخگو و مسئول خواهم بود.
نام و امضای مدیون:

نام و امضاء صاحب اوراق مشارکت:

در حضور اینجانبان امضاء شد
بانک خاورمیانه شعبه:
(*) مدیون/گیرنده تسهیالت
(**) صاحب اوراق مشارکت
نمونه 34/11-943
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