لیست مدارک پرونده (  )- - - - - - - - - - - -که بایستی به صندوق یا نماینده آن در شرکت شهرکهای صنعتی استان تحویل گردد:


الف) مدارک مربوط به وثیقه ملکی:

قرارداد واگذاری حق بهره برداری:

اصل دفترچه قراداد محل اجرای طرح و ضمائم آن
اصل سند تعهدغیرمالی تنظیمی دفترخانه
اصل سند وکالت فروش محل اجرای طرح
اصل گزارش کارشناسی رسمی دادگستری
تاییدیه ثبت نام ثنا برای بهره بردار
اصل تعهد جانشینی شرکت شهرکهای صنعتی


سند مالکیت ثبتی:

اصل سند مالکیت
اصل سند رهنی
اصل سند وکالت فروش
اصل گزارش کارشناسی رسمی دادگستری
تاییدیه ثبت نام ثنا برای مالک وثیقه (راهن)

ب) مدارک مربوط به متقاضی و سهامداران :

اشخاص حقوقی (لزوما برای صاحبان امضاء و سهامداران  %10و باالتر)

اشخاص حقیقی

فتوکپی شناسنامه (تمام صفحات) برابراصل شده
فتوکپی شناسنامه (تمام صفحات) برابراصل شده
فتوکپی کارت ملی(پشت و رو) یا کارت هوشمند ملی برابراصل شده
فتوکپی کارت ملی(پشت و رو) یا کارت هوشمند ملی برابر اصل شده
اصل گواهی امضاء دفترخانه
اصل گواهی امضاء دفترخانه
تکمیل و امضای فرم معرفی اموال بانضمام تصویر اسناد مالکیت
تکمیل و امضای فرم معرفی اموال به انضمام تصویر اسناد مالکیت اموال
ارائه استعالم چک برگشتی و تسهیالت و گردش حساب اصلی
ارائه استعالم چک برگشتی و تسهیالت و گردش حساب اصلی
تکمیل و ارائه فرم استعالم بانک که در آن مطابقت امضای مندرج در بانک تکمیل و ارائه فرم استعالم بانک که درآن مطابقت امضای مندرج در
بانک به تایید رسیده باشد (فقط برای شماره حساب چک تضمین)
به تایید رسیده باشد(فقط برای شماره حساب چک تضمین)
تکمیل فرم اطالعات و مشخصات
تکمیل فرم اطالعات و مشخصات
ارائه فیش تلفن یا آب یا برق یا گاز محل سکونت با آدرس و کدپستی
ارائه فیش تلفن یا برق یا گاز محل سکونت با آدرس و کدپستی
تاییدیه ثبت نام ثنا
تاییدیه ثبت نام ثنا
تکمیل و امضای فرم ویژه ضامن چک و سفته
صورتجلسه تعیین درصد یا تعداد سهام سهامداران شرکت
آخرین روزنامه رسمی شرکت که درآن صاحبان امضا مشخص گردیده اند


ج)مدارک ضامن /ضامنین:

دارای پروانه کسب یا پروانه بهره برداری/فعالیت اقتصادی معتبر

شاغل در بخش دولتی یا بخش خصوصی معتبر

ارائه پروانه کسب/پروانه بهره برداری یا فعالیت اقتصادی برابر اصل شده
ارائه فیش تلفن/آب/برق/گاز محل سکونت دارای آدرس و کدپستی
ارائه استعالم چک برگشتی و تسهیالت و گردش حساب اصلی
تکمیل و امضای فرم معرفی اموال بانضمام تصویر اسناد مالکیت اموال
تکمیل و امضای فرم ویژه ضامن چک و سفته
فتوکپی شناسنامه تمام صفحات برابر اصل شده
فتوکپی کارت ملی(پشت و رو) یا کارت هوشمند ملی برابراصل شده
اصل گواهی امضاء دفترخانه
تاییدیه ثبت نام ثنا
فتوکپی سند مالکیت محل کسب (در صورت استیجاری بودن؛ اجاره نامه
معتبر 5سال اخیر) برابر اصل شده

حکم کارگزینیبرابراصل-آخرین فیش حقوقی ممهور به مهرکارگزینی
ارائه فیش تلفن/آب/برق/گاز محل سکونت دارای آدرس و کدپستی
ارائه استعالم چک برگشتی و تسهیالت و گردش حساب (مربوط به حقوق)
تکمیل و امضای فرم معرفی اموال بانضمام تصویر اسناد مالکیت اموال
تکمیل و امضای فرم ویژه ضامن چک و سفته
فتوکپی شناسنامه تمام صفحات برابر اصل شده
فتوکپی کارت ملی(پشت و رو) یا کارت هوشمند ملی برابراصل شده
اصل گواهی امضاء دفترخانه
تاییدیه ثبت نام ثنا



د) قرارداد صدور ضمانتنامه:






تکمیل قرارداد با امضاءو اثرانگشتراهن ،متقاضیوسهامداران ( %10و باالتر) و ضامنین در ذیل تمامی صفحات با تایید امضاء توسط نماینده استانی صندوق
هـ)سایر مدارک:

 تکمیل و ارائه فرم تایید امضاء اسناد تضمینی توسط نماینده استانی صندوق (در صورت امضاء اسناد نزد نماینده استانی)

تایید دریافت مدارک فوق/نام و نام خانوادگی و امضاء نماینده صندوق

ﻓﺮم ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻣﻀﺎء اﺳﻨﺎد ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ
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اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ  .....................ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺻﻨﺪوق ﺿـﻤﺎﻧﺖ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاري ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼـﻚ ﻣﺴـﺘﻘﺮ در ﺷـﺮﻛﺖ ﺷـﻬﺮﻛﻬﺎي اﺳـﺘﺎن
 .....................اﻣﻀﺎء اﺳﻨﺎد ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎ و ﺿﺎﻣﻨﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ/آﻗﺎ/ﺧﺎﻧﻢ  ...............................را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ:
ﺗﻌﺪاد  ............ﻓﻘﺮه ﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهﻫﺎي  ..............اﻟﻲ  ..............ﺑﺎﻧﻚ  ................ﺷﻌﺒﻪ  ...............ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ .....................
رﻳﺎل ﺟﻤﻌﺎًﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  .........................رﻳﺎل.
ﺗﻌﺪاد  ..............ﺑﺮگ ﺳﻔﺘﻪ از ﺷﻤﺎره  ..............اﻟﻲ  ..................ﺟﻤﻌﺎًﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  .....................رﻳﺎل در ﺣﻀﻮر اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد
ذﻳﻞ اﻣﻀﺎء ﮔﺮدﻳﺪ.
-1
-2
-3
-4

........................................................
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺻﻨﺪوق در ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎي

ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺘﺎن .................

٣

ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ و ﺿﺎﻣﻨﻴﻦ

FR - GU - 010 - V1

اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ................................ :ﻓﺮزﻧﺪ ............................ :ﺑﻪ ﻛﺪﻣﻠﻲ ................................. :ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ........................................ :
آدرس ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ :اﺳﺘﺎن  ......................................................................................................................................ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ .........................:
اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻀﺎ و اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﻳﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ

آدرس ﻣﺤﻞ ﻛﺎر :اﺳﺘﺎن  ................................................................................................................................................ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ.......................... :
ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ .................................................. :ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر................................................ :

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه....................................... :
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ .................................. :ﻓﺮزﻧﺪ ...................... :ﺑﻪ ﻛﺪﻣﻠﻲ ................................. :ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ............................................. :
آدرس ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ :اﺳﺘﺎن  ....................................................................................................................................ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ .........................:
آدرس ﻣﺤﻞ ﻛﺎر :اﺳﺘﺎن  .............................................................................................................................................ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ.......................... :
ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ......................................... :ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر................................................ :

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه....................................... :
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ..................................... :ﻓﺮزﻧﺪ ...................... :ﺑﻪ ﻛﺪﻣﻠﻲ ................................. :ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ......................................... :
آدرس ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ :اﺳﺘﺎن  .......................................................................................................................................ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ .........................:
آدرس ﻣﺤﻞ ﻛﺎر :اﺳﺘﺎن  ................................................................................................................................................ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ.......................... :
ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ............................................. :ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر................................................ :

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه....................................... :
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ................................... :ﻓﺮزﻧﺪ ....................... :ﺑﻪ ﻛﺪﻣﻠﻲ ................................. :ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ........................................... :
آدرس ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ :اﺳﺘﺎن  .......................................................................................................................................ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ .........................:
آدرس ﻣﺤﻞ ﻛﺎر :اﺳﺘﺎن  ................................................................................................................................................ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ.......................... :

اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺎﻣﻨﻴﻦ

ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ................................................ :ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر................................................ :

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه....................................... :
اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ...................................... :ﻓﺮزﻧﺪ ...................... :ﺑﻪ ﻛﺪﻣﻠﻲ ................................. :ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪ...................................... :
آدرس ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ :اﺳﺘﺎن  .......................................................................................................................................ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ .........................:
آدرس ﻣﺤﻞ ﻛﺎر :اﺳﺘﺎن  ................................................................................................................................................ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ.......................... :
ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ................................................ :ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر................................................ :

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه....................................... :

٨

استعالم وضعیت حساب ریالی
سیاست محتشم بانک ................................................................ :شعبه........................................................... :
آدسس ..................................................................................... :تلفن............................................................ :
بااا سااامت امتشاماااش ندااساادسذ اساات دسااتدس ذشمایرااذ ذااشم ریاار مشبااد .بااه م.ااا. .اااس .شااداس  .......................................متعلااك بااه
ایسجانب ............................................سا .هت اسائه به صسذوق ضدانت سشمایهگزاس .صسایع کدچک تکدرر ذشمایسذ.
 -1وضعیت حساب:
تاسیخ اذتتاح:

31....../...../.....

مانذ م.ا( .سیال):

عذد:

مشوف:

مرانگرن مانذ م.ا .دس یک سال انرش (سیال)

عذد:

مشوف:

مبلغ گشدش م.ا .دس یک سال انرش (سیال)

عذد:

مشوف:

 -2تسهیالت اعطایی بانک:
مبلغ(سیال)

تاسیخ سشسسرذ

تاسیخ اعطا

ندع لشاسداد

ندع و مرضان وثرمه

مانذ بذای (سیال)

ندع
صادساتی □
غرشصادساتی □
صادساتی □
غرشصادساتی □
صادساتی □
غرشصادساتی □

تاسیخ و مبلغ اولرن ل.ط سشسسرذ نسذ 31...../......./.....

عذد:

مشوف:

مرضان بذای معدله مستش .نضد بانک

عذد:

مشوف:

سمف اعتباس سیالی تخصرصی بشا .مستش.

عذد:

مشوف:

آیا باصپشدلخت ت.هرات اعطایی به مدلع صدست پزیشذته است؟

بلی □

نرش □

 -3ضمانتنامه:
مبلغ (سیال)

تاسیخ صذوس

تاسیخ انمضا

ندع

مانذ (سیال)

ندع و مرضان وثرمه

ریسفع

 -4چک برگشتی:
تعداد

مبلغ

آیا رفع سوء اثر شده است؟

تدضرحات:
نام و نام ناندادگی تکدرر کسسذ :

نام و نام ناندادگی سئرس شعبه:

مهش و امضا:

مهش و امضا:

شماره چکهای برگشتی

تاریخ:
شماره:
شعبه

اس :بانك

به  :صندوق ضمانت سزمایه گذاری صنایع کوچك
با سالم ،

زضذػَظ هػَبِ تسْیالت آلبي /ذبًن /ضطوت  .....................................................هَاضز شيل جْت بطضسی زضذَاست غسٍض ضوبًت ًبهِ اعالم هی گطزز:
مببلغ به ریبل

اطالعبت تسهیالت مصوة
ًَع تسْیالت

اغل تسْیالت:

ايجبز○

هست بِ هبُ
هست ٍ ًطخ سَز
تسْیالت

زٍضُ هطبضوت زض سبذت

سطهبيِ زض گطزش ○

تَسعِ ○

هبلغ

ًطخ سَز

(ططح ايجبزي ٍ تَسعِ)

زٍضُ تٌفس
زٍضُ ببظپطزاذت

جوع اغل ٍ سَز
تسْیالت

سبيط ٍثبيك اذص ضسُ تَسط
ببًه بِ غیط اظ ضوبًت ًبهِ:

هحل تبهیي
اعتببض:

هبلغ ضوبًت ًبهِ هَضز
زضذَاست:

ًَع

حساوثط  %00اغل ٍ سَز تسْیالت (زض هٌبطك ووتط تَسعِ يبفتِ )%58

سوابق اعتببری تسهیالت گیرنذه( :اشخبص حقیقی /اشخبص حقوقی و اعضبی هیئت مذیره و سهبمذاران ببالی  01درصذ)

ًب م ٍ ًبم ذبًَازگی /ضطوت

ًبم ببًه

هبًسُ ول تسْیالت

هبًسُ هعَق

هبلغ

هبًسُ هطىَن الَغَل

مببلغ به میلیون ریبل

تعساز چه بطگطتی

جوع هببلغ چه
بطگطتی

موضوع تسهیالت دریبفتی( :در صورتی که هذف از دریبفت تسهیالت خریذ مواد اولیه و یب خریذ مبشین آالت می ببشذ به تفکیک در جذول ریل درج گردد)
لیست هَاز اٍلیِ/هبضیي آالت

لیوت ٍاحس (ضيبل)

تعساز

تبهیي وٌٌسُ

لیوت ول (ضيبل)

مهز و امضا بانك عامل








استعالم بسّی ٍ چه بطگطتی ضطوت يب ضرع حمیمی ٍ هسيطاى ٍ اعضبي ّیئت هسيطُ ٍ سْبهساضاى ببالي  10زضغس بِ پیَست اضائِ ضَز



هػَبِ اعطبي تسْیالت بِ پیَست اضائِ گطزز



زض غَضت ٍجَز پیص فبوتَض ذطيس هبضیي آالت ٍ هَاز اٍلیِ (تبيیس ضسُ تَسط ببًه) بِ پیَست اضائِ گطزز.



غٌسٍق هجبظ بِ تضویي  00زضغس اغل ٍ سَز تسْیالت (زض هٌبطك ووتط تَسعِ يبفتِ  58زضغس) هی ببضس ٍ تبهیي هببمی تضبهیي بِ عْسُ هتمبضی هی ببضس.



فطم هرسٍش ،فبلس هْط ٍ اهضب ببًه ٍ يب بسٍى تبضيد ٍ ضوبضُ پصيطش ًوی گطزز.

فرم ویژه ضامن چک و سفته

ایٌجبًت/شسکت ........................:فسشًد ................... :هتَلد................... :ثِ شوبزُ شٌبسٌبهِ/ثجت................... :
شغل ....................:ثِ کدهلی ................................ :آدزس................................................................................................... :
کدپستی ..................... :تلفي ثبثت .......................... :تلفي ّوساُ................................:

الف) پسداخت هجلغ چک ثِ تعداد  ...............فمسُ ثِ شوبزُّبی .................................................الی ........................................
هسثَط ثِ ثبًک  ......................................شعجِ ...................................... :صبدزُ تَسظ شسکت/آلب/خبًن(هتمبضی) ...................
زا ضوبًت هیًوبین.
ة) پسداخت هجلغ سفتِ ثِ تعداد  ...............................ثسگ ثِ شوبزُّبی  ..............................الی ...........................................
صبدزُ تَسظ شسکت/آلب/خبًن (هتمبضی)  ............................................................زا ضوبًت هیًوبین.
صٌدٍق ضوبًت سسهب یِ گرازی صٌبیع کَچک حك دازد ثِ هحض اعالم ذیٌفع هجٌی ثس عدم پسداخت ٍ یب عدم ایفبی تعْدات
هتمبضی،کل ثدّی هدیَى زا حبل تلمی ٍ چکْبی هرکَز زا تبزیخگرازی ًوَدُ ٍ اثتداً ثسای هطبلجِ کل هجلغ ضوبًتًبهِ ثِ
ایٌجبًت هساجعِ ًوبید.
ضوٌبً هسئَلیت ایٌجبًت ثب هدیَى تضبهٌی هیثبشد.

نام ونام خانوادگی
امضاء و اثر انگشت

فرم معرفی اموال (متقاضی/ضامنین )

اینجانب /این شرکت  ........................به شماره شناسنامه/شماره ثبت  ...........................به کدملی/شناسه ملی  ..........................به نشانی(محل سکونت /دفتر مرکزی)
 ................................................ضامن/متعهد شرکت  ......................................موضوع قرارداد منعقده شماره  ...................مورخ  ...................فی مابین متقاضی و صندوق
ذیل تأیید مینمایم:
صحت و سقم اسناد و اموال وداراییهای خود را طبق
عنوان اموال

ردیف

مشخصات مطابق با اسناد

موقعیت و نشانی

آخرین وضعیت
(وکالتی/رهنی/قطعی)

توضیحات
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شماره:
تاریخ:

«قرارداد صدور ضمانت نامه»
به استناد قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب  1383/09/24مجلس شورای اسالمی و ماده ( )5اساسننامه ،قنرارداد ذین بنه منرنور
استفاده از انواع ضمانتنامه ،بین صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک (سناامی خنا ) بنه شنماره تنی  268187و شناسنه ملنی  10103843802کنه بنه
اختصار«صندوق» نامیده می شود با نمایندگی آقای محمدحسین مقیسهء (مدیرعام و رئیس هیات مدیره) و آقای رمضانعلی ملکی (ذیحساب) به نشنانی تانران-
خیابان خالد اسالم ولی -خیابان هفتم-پالک  15کدپستی  1513738511به عنوان صندوق از یک طرف و شرکت/آقا/خانم  - -- -- - - - -به شنماره تی/شنماره
شناسنامه  -- - - -و شناسه ملی/کد ملی  --- - - - - -با امضای مجاز  - - - - - - - - - :که به اختصار«متقاضی» نامیده می شود از طرف دیگر بنا مشخصنات
زیر منعقد می گردد:
ماده  -1موضوع قرارداد:
صندوق بنا به تقاضای متقاضی و ارجاع کار  - - - - -مورخ  - - - --موافقت مینماید یک فقره ضمانتنامه به نفع  - - - - - -که به اختصار ذینفع نامیده می شنود
صادر نماید تا در صورت عدم ایفای تعادات متقاضی در ق ال ذینفع و تا سقف حداکثرم لغ (به عدد)  - - - - - -- - - -بنه حنروف  - - - - - -رینال را بننا بنه
درخواست کت ی ذینفع در وجه ایشان بپردازد.
ت صره :ضمانتنامه صندوق به صورت مستق از روابط متقاضی و ذینفع صادر می گردد.
ماده -2مدت و شرایط تمدید ضمانتنامه:
مدت این قرارداد از تاریخ  - - -- -تا تاریخ  - - --- -می باشد و انقضاء مدت ضمانتنامه هیچگونه خللی بر تعاندات اینن قنرارداد وارد نمنی نمایند و در صنورت
درخواست تمدید ضمانتنامه از طرف ذینفع ،متقاضی مکلف است به محض اعالم صندوق و بدون اینکه نیاز به امضای توافقنامه ای جدید یا الحاقیه باشد ،ضمن انجنام
اقدامات الزم حسب نرر صندوق ،هزینه کارمزد مربوطه را بر اساس نرخ مقرر روز تمدید ،بپردازد .درغیر اینصورت صندوق می تواند عالوه بنر تمدیند ضنمانتنامه بنا
اجراگذاشتن تضمینات ،مطال ات خود را وصول نماید.
ت صره :تمدید ضمانتنامه توسط صندوق با درخواست ذینفع ،می تواند با اطالع و یا بدون اطالع ،با رضایت و یا عدم رضایت متقاضی باشد.
ماده  -3تضامین ماخوذه:
متقاضی به منرور تضمین بازپرداخت مطال ات صندوق ناشی از پرداخت خسارت ،و ایق وتضمینات ذی را در تو یق صندوق قرار می دهد.
الف-
ب-
ج-
متقاضی و راهن اقرار و تعاد مینماید ردیفاای  -- -را تا تاریخ تنریم این قرارداد به هیچ شخص اعم از حقیقی و حقوقی مشاعاً و مفروضاً در قالب هیچ عقدی (شام
عقود معین یا غیرمعین مشمول ماده  10قانون مدنی) اعم از عادی و رسمی منتق  ،صلح ،ه ه و واگذاری حق انتفاع ننموده و از این پس نیزبدون هماهنگی و اخذ مجوز
صندوق هیچگونه معامله ای اعم از انتقال،رهن وصلح واجاره و واگذاری حق انتفاع نخواهدکرد ودرزمان تنریم قرارداد و ایق صدرالذکررهن مورد اجاره نمیباشد.
ماده  – 4کارمزد ضمانتنامه :
با توجه به مدت ضمانتنامه وفق ماده ،2م لغ کارمزد صدور ضمانتنامه جمعا به م لغ ( به عدد)  - -- --به (به حروف)  - - ---ریال می باشد.
ت صره  -1متقاضی متعاد می گردد در صورت درخواست صندوق م نی بر بیمه نمودن اموال مورد ترهین ،هزینه آنرا بپردازد.
ت صره  -2متقاضی متعاد می گردد م لغ کارمزد را پس از تصویب اولیه در هیأت مدیره و ق

از صدور ضمانتنامه بپردازد.

ت صره -3متقاضی متعاد می گردد بابت صدور ضمانتنامه مطابق دستورالعم مصوب،وجه نقد تودیعی(در صورت شمول) را به حساب صندوق واریز نماید.
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ماده -5ض ط ضمانتنامه توسط ذینفع:
صندوق در معامله یا قرارداد منعقده بین متقاضی و ذینفع که ضمانتنامه به نفع ایشان صادر میگردد مداخله ای نداشته و اختالفات احتمالی بین متقاضی و ذینفنع در
خصو

معامله یا قرارداد فیمابین آناا مانع از اجرای مفاد ضمانتنامه و ایفای تعادات متقاضی در ق ال صندوق در صورت پرداخت خسنارت نخواهند بنود و متقاضنی

صرف اعالم ذینفع م نی بر پرداخت وجه ضمانت به هر میزان را مورد تایید دانسته و به مجرد پرداخت خسارت از سوی صندوق؛بدهکار صندوق محسوب می گردد لذا
در مدت اعت ار ضمانتنامه به صرف درخواست ذینفع و تشخیص صندوق ،وجه مربوطه مطابق متن ضمتانتنامه به ایشان پرداخت خواهد شد و به درخواسنت متقاضنی
م نی بر خودداری از پرداخت وجه ضمانتنامه یا تاخیر در پرداخت آن به هر علت ترتیب ا ر داده نخواهد شد.
ماده  -6تعاد پرداخت و وجه التزام:
چنانچه به هر دلیلی وجه ضمانتنامه توسط ذینفع مطال ه شود و صندوق تم ام و یا بخشی از آن را بپردازد متقاضی به صرف اعنالم صنندوق بندون هیچگوننه اینراد و
اعتراضی موظف است که نس ت به پرداخت وجوه به حساب صندوق ظرف مالت یک روز اقدام نماید.در غیر اینصورت مکلف است روزانه م لغی معنادل  6در ده هنزار
مانده مطال ه صندوق را به عنوان وجه التزام عالوه بر اص م لغ پرداخت شده و هزینه های جن ی ناشی از وصول مطال ات به صندوق بپردازد.صندوق مجاز خواهد بنود
از مح و ایق و تضمینات مأخوذه و سایر موارد قانونی کلیه مطال ات خود را وصول نماید .تشخیص صندوق در خصو
حقوقی صن دوق نس ت به برخی از تضامین مأخوذه مانع اقدام صندوق در خصو

مفاد این ماده مالک عم خواهند بنود .اقندام

و ایق دیگر نخواهد بود و صندوق می تواند مطال ات خود را همزمان از مح هرینک

از تضامین وصول نماید.
ت صره  -1هزینه های جن ی وصول مطال ات از ق ی هزینه دادرسی ،هزینه کارشناسی ،هزینه اقامت ،ایاب و ذهاب و غذای روزانه و حقالزحمه نمایننده قضنایی و ینا
وکی دادگستری وفق تعرفه بر عاده متقاضی می باشد.
ت صره  -2در صورت پرداخت هرگونه وجه التزام به ذینفع ولو به دلی تأخیر در پرداخت خسارت از سوی صندوق ،متقاضی مکلف به باز پرداخنت وجنوه مزبنور منی
باشد،حتی اگر بیشتر از م لغ ضمانتنامه باشد.
ت صره  -3طرفین توافق نمودند که کلیه وجوه دریافتی ناشی از ض ط ضمانتنامه و پرداخت خسارت به ذینفع ،که از سوی متقاضی به صندوق پرداخت می گنردد بنین
سه جزء ؛ اص بدهی (پرداخت م لغ خسارت) ،خسارت تأخیر تأدیه بدهی و سایر هزینه ها تسایم بالنس ه شده و هر سام به حساب مربوطه خود منرور خواهد شد.
ماده  -7حقوق و تعادات طرفین:
 -1-7متقاضی مکلف است اعت ار حاصله از ضمانتنامه مأخوذه را صرفاً جات اجرای طرح تعرفه شده مصرف نماید.
-2-7متقاضی مکلف است نس ت به ایفای کلیه تعادات خود نزد ذینفع اقدام نماید.
-3-7متقاضی متعاد می شود که مشخصات کلیه اموال خود به انضمام تصاویر اسناد مالکیت مربوطه را کت اًبه صندوق اعالم نماید و موافقت منی نمایند چنانچنه در
اظاار کام قصور داشته باشد و وجه ضمانتنامه توسط ذینفع مطال ه شود،معادل  %22م لغ ضمانتنامه ،مشمول پرداخت وجه التزام به صندوق گردد.
 -4-7متقاضی/راهن حق درخواست فک رهن رهینه و استرداد و ایق و اسناد تجاری تودیعی به صندوق را تا ارائه الشه ضمانتنامه و تسویه کام با ذینفع و صندوق از
خود سلب می نمایند.بدیای است هرگونه فک رهن منوط به موافقت کت ی صندوق خواهد بود.
-5-7متقاضی موظف است ضمن ارائه کلیه اطالعات  ،اسناد،مدارک و دفاتر (مکتوب یا رایانه ای)منورد نیناز جانت انجنام بازدیندهای نرنارتی حسنب درخواسنت
صندوق،همکاری الزم را به منرور اجرای هرچه باتر مفاد قرارداد و نرارت کارشناسان اعزامی صندوق به عم آورد.
-6-7متقاضی ضمن عقد خارج الزم (که به اقرار صیغه آن بین طرفین جاری گردیده)،به صندوق وکالت بالعزل با حق توکی به غیر ولو کراراً تفویض نمود تا در تمامی
دوران اعت ار ضمانتنامه  ،چنانچه به تشخیص صندوق با ورشکستگی یا اعسار متقاضی یا سوء مدیریت در اجرا و باره برداری از طرح یا کوتاهی یا عدم انجام تعاندات
موضوع این قرارداد یا قرارداد تسایالت با تأمین کننده مالی و یا ایفای تعادات در برابر ذینفع ضمانتنامه مواجه شد،هرگونه اقدام پیشگیرانه الزم که صنالح بدانند از
جمله توقیف و فروش اموال منقول و غیر منقول و مطال ات طرح را انجام دهد .تشخیص صندوق در خصو
نامونامخانوادگیامضاءراهن

نامونامخانوادگیامضاءمتقاضی

نامونامخانوادگیامضاءضامن1

نامونامخانوادگیامضاءضامن2
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-7-7متقاضی و ضامنین و راهن ضمن عقد خارج الزم ،به صندوق وکالت بالعزل با حق توکی به غیر ولو کراراً تفویض نمود تا کلیه وجوه ناشی از این قننرارداد از جملننه خسننارت
پرداختی به ذینفع و خسارت وارده به صندوق و وجه التزام متعلقه و هزینه های قضایی و اداری مربوط به بازیافت و غیره را از مح اموال متقاضننی و و ننایق نام ردگننان بننه هننر
طریق و روشی از جمله تملک به نفع خود و یا فروش به غیر ولو به هر قیمت به تشخیص صندوق و از طریق هریک از عقود قانونی ج ننران نماید.تشننخیص صننندوق در خصننو
میزان خسارت وارده مورد پذیرش متقاضی و ضامنین و راهن است.حسب توافق،اجرای مفاد این بند از جانب صندوق نیازمند اقدام اداری یا قضایی خاصننی نیسننت.بدیای اسننت
صندوق در اجرای مفاد این بند حق دارد راساً و به هر طریقی که صالح بداند نس ت به تکمی مندرجات و وصول اسناد تجاری و نیز انتقال و فروش اموال و اسنناد تجنناری اقنندام
و وجوه حاصله را به نفع خود تملک نماید و متقاضی و ضامنین حق هرگونه اعتراضی را در این خصو

از خود سلب می نمایند.

-8-7متقاضی می بایست حداکثر ظرف مدت یکافته از تاییدوامضاء نسخه دوم ضمانتنامه توسط ذینفع ،این نسخه را به صندوق تحوی داده و رسید دریافت کند.
-9-7متقاضی اذعان و اقرار می نماید عملیات وی متناقض با مقررات قانون م ارزه با پولشویی و قانون منع مداخله کارکنان دولت نمی باشد.
-10-7متقاضی با امضای این قرارداد اقرار و اذعان می نماید که آخرین اطالعات و مدارک شرکت را به صندوق ارائه نموده و متعاد می گردد هر نننوع تغییننر در مننوارد مننذکور را
بالفاصله به صندوق به صورت کت ی ارائه نماید.
-11-7متقاضی و ضامنین و راهن حق فسخ قرارداد را تا زمان تسویه کام با صندوق از خود سلب و ساقط نمودند و حق درخواست ارزیابی مجدد و یقه ترهینی را ندارند.
-12-7کلیه وکالت های تفویضی به صندوق و نیز تمامی شرایط قرارداد حاضر ضمن عقد خارج الزم (که صیغه آن بین طرفین جنناری شننده اسننت) بننرای طننرفین معننین و الزم
االجراست و با سلب حق عزل و ضم وکی و امین و همچنین سلب حق انجام موضوع تفویض شده توسط متقاضی و راهن می باشند.
-13-7ضامن/ضامنین و راهن با امضای ذی این قرارداد متضامناً با متقاضی و منفرداً در برابر صندوق ملتزم به پرداخت کلیه مطال ات صندوق به شرح این قرارداد مننی باشنند/می
باشند و صندوق می تواند عنداالقتضاء و به تشخیص خود به هریک از متقاضی و ضامن/ضامنین و راهن مجتمعاً و یا منفرداً جاننت وصننول کن مطال ننات خننود و خسننارت وارده
مراجعه نماید و صندوق می تواند به استناد این قرارداد یا مستندات و تضمینات دیگر مطال ات خود را از طریق اجرای ب ،صدور اجراییه یننا سننایر مراجننع قننانونی از متقاضننی و
ضامن/ضامنین و راهن استیفا و وصول نماید.
-14-7متقاضی،صاح ان امضای آن و ضامنین با امضای این قرارداد اقرار می نماینددرزمان انعقاد این قرارداد ممنوع المعامله و ورشکسته و یا محجور نمیباشند.
-15-7اینجانب/اینجان ان -----------------------به عنوان ضامن/ضامنین/راهن،شرکت/آقا/خانم  -------------------با امضای ذی این قننرارداد متضننامناً بننا
متقاضی در برابر صندوق ملتزم به ایفای تعادات متقاضی در بازپرداخت خسارت ناشی از ض ط ضمانت نامه توسط ذینفع و یا کلیه موارد مننندرج در مننتن قننرارداد منی باشنند و
صندوق می تواند به منرور وصول تمام یا بخشی از مطال ات خود به هر یک از متعادین اعم از متقاضی و یا ضامن و راهن رجوع کند.ضمناً در ایننن خصننو رجننوع صنندوق بننه
برخی از ضامنین یا متقاضی یا راهن مانع رجوع به سایرین نخواهد بود.
-16-7متقاضی و ضامنین اقرار می نمایند در صورتیکه ق الً از طریق خود و یا شرکت هایی که عضو هیأت مدیره و یا ساامدار آن می باشننند،از ایننن صننندوق خنندماتی دریافننت
نموده اند و یا ضامن متقاضی دیگر صندوق شده اند مراتب را کت اً ق از صدور ضمانتنامه به صندوق اعالم نمایند.در غیر اینصننورت صننندوق مجنناز خواهنند بننود حتننی ق ن از
پرداخت خسارت به ذینفع و ایق مربوطه را ض ط نماید.
 -17-7اینجانب/اینجان ان به عنوان ضامن/راهن/ساامدار/اعضای هیات مدیره/مدیرعام /متقاضی/گیرنده ضمانتنامه با امضای ذی این قرارداد و بننا رضننایت بننی قینند و شننرط
خویش پذیرفته ایم که تمدید این ضمانتنامه با درخواست بانک عام /ذینفع و یا توافق بانک عام /ذینفع با صندوق و بدون نیاز به اطالع یا اخننذ موافقننت اینجان ننان و یننا سننایر
متعادین و ضامنین و راهن صورت پذیرد.
ماده -8بالاعت ار نمودن ضمانتنامه:
بالاعت ار نمودن ضمانتنامه صرفا ًبا تقاضای متقاضی امکان پذیر نمی باشد.
ماده -9استرداد تضمینات:
استرداد و رفع ا ر از تضامین موضوع این قرارداد موکول به ارائه اص الشه ضمانتنامه و تأدیه دیون متقاضی به صندوق خواهد بود.
ماده -10اقامتگاه:
اقامتگاه و نشانی متقاضی برای ابالغ و ارسال مکات ات صندوق و طرح دعاوی در خصو

این قرارداد مطابق ماده  10قانون منندنی ع ننارت مننی باشنند از- - - - - -- - - - - - :

  - - --- - - - - - - -- - - - -- - - - -کد پستی -- - - -- - - - - - -- - :کلیه مکات ات و ابالغیه های مربوط به این قرارداد به نشانی مرقوم ارسال خواهد شد ونامونامخانوادگیامضاءراهن

نامونامخانوادگیامضاءمتقاضی

نامونامخانوادگیامضاءضامن1

نامونامخانوادگیامضاءضامن2

نامونامخانوادگیامضاءضامن3

نامونامخانوادگیامضاءضامن4

امضاء نماینده صندوق

شماره:
تاریخ:

اقامتگاه و نشانی متقاضی برای ابالغ و ارسال مکاتبات صندوق و طرح دعاوی در خصوص این قرارداد مطابق ماده  10قانون مدنی عبااارت ماای باشااد ا - - - - - - - - :
  - - --- - - - - - - -- - - - -- - -کد پستی -- - - -- - - - - :کلیه مکاتبات و ابالغیه های مربوط به این قرارداد به نشااانی مرقااوس ارسااال خواهااد شااد ومتقاضی نمی تواند بدون اطالع صندوق اقامتگاه انتخابی مندرج در این ماده را جهت طرح دعاوی تغییر دهد.همچنین متقاضی و ضامنین متعهااد ماای باشااند هاار نااوع
تغ ییر نشانی و شماره تماس (همراه یا منزل) در مدت اعتبار تعامالت فی ما بین را حداکثر ظرف یک هفته کتباً به اطالع صندوق برساند.
ماده -11اسقاط کافه خیارات :
اسقاط کافه خیارات باالخص خیار غبن ولو فاحش ا متقاضی و ضامن /ضامنین و راهن بعمل آمد.
ماده -12سایر شرایط:
م تقاضی و ضامنین و راهن در کمال عقل و سالمت جسمی و روانی ضمن مطالعه و اطالع کامل و وافی ا شرایط و مفاد مندرج در قاارارداد نساابت باه امضااای آن اقااداس
نمودند،فلذا پس ا تفهیم و انعقاد قرارداد نه تنها هیچگونه ادعا و اعتراضی پذیرفته نمی گردد ،بلکه در صورت برو هرگونااه ادعااا،اعتراو و سااایر مااوارد پاایش بیناای
نشده در این قرارداد طبق نظر صندوق اقداس خواهد شد.
ماده -13تعداد نسخ و محل انعقاد قرارداد
این قرارداد در  13ماده و  8تبصره در دو نسخه در محل دفتر مرکزی صندوق یا در حضور نمایندگان استانی تنظیم ،امضاء و مبادله گردیدو مفاااد آن در چااارچوم ماااده
 10قانون مدنی برای امضا کنندگان ال س االتباع بوده و هر نسخه آن حکم واحد را دارد.
-1ناس و ناس خانوادگی ضامن اول ..... ........................... :شماره تماس منزل مسکونی .................. :کد شهرستان ....... :شااماره تلفاان همااراه.......................... :نشااانی
مناااازل مسااااکونی  ............................................... ................................................. :کااااد پسااااتی مناااازل .................... ........... :نشااااانی محاااال کااااار:
 ................................................................................................ .....................................................کد پستی محل کار---------- :
-2ناس و ناس خانوادگی ضامن دوس ..................................................... :شماره تماس منزل مسکونی ........................ ...................... :کد شهرسااتان ............... :شااماره تلفاان
همراه......................................... :نشانی منزل مسکونی .......................... ..................................................................................................................................................... :
کد پستی ........................................ :نشانی محل کار .............................................................................................................................. :کد پستی محل کار......................:
-3ناس و ناس خانوادگی ضامن سوس ........................................................ :شماره تماس منزل مسکونی ................................. ............... :کد شهرستان ............... :شماره تلفن
همراه......................................... :نشانی منزل مسااکونی ............................................................................................ ................................................................................... :
کد پستی ........................................ :نشانی محل کار .............................................................................................................. :کد پستی محل کار............................:
-4ناس و ناس خانوادگی ضامن چهارس .............................................. :شماره تماس منزل مسکونی ............................................. :کد شهرستان ............... :شماره تلفن همراه:
.........................................نشانی مناازل مسااکونی  .................................................................................................................................................................... :کااد پسااتی:
 .......................................نشانی محل کار ................................................................................................................................ :کد پستی محل کار................................:
-5ناس و ناس خانوادگی راهن ........................................................ :شماره تماس منزل مسکونی ................... ............................. :کد شهرستان ............... :شماره تلفن همراه:
.........................................نشانی منزل مسکونی  .............................................. ................................................................................................................................. :کد پستی:
 ........................................نشانی محل کار .................................. :کد پستی محل کار........................ :
ناس ناس خانوادگی و امضاء راهن

ناس و ناس خانوادگیامضاء ضامن 1

امضاء متقاضی
ناس ناس خانوادگی /صاحبان امضاء مجا به همراه مهر شرکت

ناس و ناس خانوادگیامضاء ضامن2

ناس و ناس خانوادگیامضاء ضامن3

ناس و ناس خانوادگیامضاء ضامن4

امضاء صندوق

رمضانعلی ملکی

محمدحسین مقیسهء

اینجانب  - - - - -- - - - -بعنوان نماینده صندوق بدینوسیله گواهی می نمایم که این قرارداد در تاریخ  - - - -و پس ا احرا هویت(کارت ملی-رو نامه
رسمی)شرکت/یاآقا/خانم  -- - - - - - -- - - - - -به امضاء رسید
مهر و امضاء

فرم استعالم امضاء از بانک
(صرفا برای حساب چک تضمین ارائه شده به صندوق)

ریاست محترم بانک ................................ :شعبه ....................... :کد شعبه........................ :
احتراماً ،از آنجاییکه اینجانب  ......................................دارنده حساب  ..................................نزد آن شعبه ،متقاضی دریافت خدمات
از صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک می باشم ،خواهشمند است به منظور تعیین وضعیت اعتباری حساب فوق الذکر
اعالم نظر فرمایید.
مشخصات کلی دارنده حساب جاری:
خانم/آقای/شرکت ................................................................................ :بهشمارهشناسنامه/ثبت.................................... :
شماره ملی/شناسه ملی .................................. :فرزند/محل ثبت......................... :
به نشانی................................................................................................................................................................................... :
 ......................................................................................................................................................تلفن.................................. :

محل نمونه امضاء صاحب حساب
(این قسمت توسط بانک تکمیل گردد)
((تکمیل این فرم هیچ تعهدی برای بانک ایجاد نمی کند))
 . 1حساب جاری فوق الشاره مفتوح
 . 2نمونه امضاء دارنده حساب مورد تایید
 3نمونه امضاو دارنده حساب و صاحبان امضاء دارای سابقه چک برگشتی (به شرح پیوست)
 4دارنده حساب و صاحبان امضاء دارای معوقات بانکی (به شرح پیوست)

می باشد
می باشد
می باشد
می باشد

نمی باشد
نمی باشد
نمی باشد
نمی باشد

لطفا نوع حساب را قید فرمایید ..............................................................................
نام و نام خانوادگی:
سمت:
مهر و امضاء شعبه:
نشانی و شماره تلفن بانک............................................................................. :

1

