
 

 

 بسمه تعالي

 تعهدنامه

.................. صادره از اینجانب ......................... فرزند ............................ به شماره ملی ..................... و شماره شناسنامه .... 

...... که مقرر است به نحو قراردادی در پست بانک ..................... دارای مدرک تحصیلی ......................... ساکن ................................

ده و را رعایت نمودستورالعمل های الزم االجراء در بانک  کلیه قوانین ، مقررات و متعهد و ملتزم می شومایران مشغول بکار شوم 

ته باشد نیاز داش بخدمات اینجانتا هر زمان که پست بانک به قرارداد  هیچگونه اقدامی مغایر شئونات اداری بعمل نیاورم و از تاریخ

، با کمال صداقت و بنحو احسن انجام وظیفه نموده و دستورات اداری مقامات مافوق را اجرا کنم و چنانچه در طول مدت قرارداد 

و  تتقاضای انتقال یا تغییر محل یا تغییر پستا ده سال در هر محلی که پست بانک تعیین می نماید خدمت نموده و به هیچ وجه 

هد . و نیز متع شغل را ننموده و همچنین از خدمت در سایر دستگاهها و سازمانهای دولتی یا خصوصی به هر نحوی خودداری نمایم

هستم نسبت به انجام وظایف و مسئولیتهای ابالغ شده حسب شرح وظایف اداری و دستورات صادره و احاله شده از سوی مقامات 

تی که حسب قوانین و مقررات مربوطه برعهده اینجانب می باشد از قبیل : نظارت بر امور مالی و مافوق و هرگونه وظیفه و مسئولی

محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سالمت آنها ، نظارت بر حفظ اسناد و 

سپرده ها و اوراق بهادار ، نگاهداری حساب اموال بانک و نظارت بر دفاتر مالی ، نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و 

اموال مذکور و نظایر آن با کمال دقت و نهایت صداقت اقدام نمایم و نیز متعهد هستم کلیه مقررات و ضوابط اداری و استخدامی 

قرارداد از انجام وظایف و مسئولیتهای را رعایت نموده و چنانچه به هر علتی از پست بانک ایران اخراج شوم و یا در طول مدت 

اداری و یا اجرای دستورات مقام مافوق خودداری نموده و یا مرتکب اهمال ، سهل انگاری ، تسامح یا تقصیر و یا تعدی و تفریط 

ات امکان شوم و یا به هر نحوی از انحاء موجب ورود خسارت از هر قبیل به پست بانک ایران شوم و یا در بازپرداخت تسهیالت و

دریافتی از پست بانک ایران از هر نوع آن کوتاهی نموده و دستورالعمل های مربوطه در خصوص تسویه و بازپرداخت بدهی های 

منتسبه را رعایت ننمایم و یا بطور کلی چنانچه برخالف تعهدانی که فوقاً ذکر شده عمل نمایم پست بانک ایران در کلیه موارد 

موقع که مقتضی بداند مجاز و مختار است مطالبات ، هزینه ها و خسارات وارده را به هر میزانی که  مذکور در این سند و هر

تشخیص می دهد از اینجانب وصول نماید و اینجانب ضمن عقد خارج الزم متعهد هستم کلیه مطالبات ، هزینه ها و خسارات را به 

ونه مدرک یا هرگخت نمایم و نیز مجاز است به استناد این تعهدنامه و هر میزانی که پست بانک ایران تشخیص و اعالم نموده پردا

یران اک بان و مستند که در اختیار داشته باشد به منظور وصول مطالبات خود اقدام قانونی الزم بعمل آورد. تشخیص پست

ه اعتراض بوده و موجب صدور اجرائیغیرقابل ت و میزان مطالبات ، هزینه ها و خسارات قطعی و یراجع به وقوع تخلف و کیفیت و کم

 بانک از طریق دفترخانه اسناد رسمی خواهد بود و در صورت انصراف از خدمت ، پست 

 
 



 

 

اینجانب یا ضامن منفرداً ، مجتمعاً یا متضامناً وصول بنابر تشخیص از  ایران می تواند مطالبات ، هزینه ها و خسارات وارده به خود را

چنانچه نشانی خود را تغییر دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظیم کننده سند و همچنین پست بانک ایران  نماید و نیز متعهد هستم

 اطالع دهم در غیر اینصورت کلیه اخطاریه ها به محل تعیین شده در صدر سند حاضر قطعی و ابالغ شده است.

فرزند .................... به شماره ملی .................... و شماره شناسنامه و نیز حاضر و متعهد گردید آقای / خانم ........................ 

و با ارائه گواهی شماره  ........................ صادره از ...................... متولد ..................... ساکن ..................... به عنوان ضامن

....................... اداره / شرکت ...................... که داللت بر تمکن و مالئت وی دارد اظهار داشت ، اینجانب  ........................ مورخ

از متعهد به هر نحو و به هر میزان مطالبه وجهی نماید  ایران بموجب عقد خارج الزم متعهد و ملتزم می شوم چنانچه پست بانک

خت آن دفعتاً واحده و بدون هیچگونه عذر و بهانه ای اقدام نمایم در صورت تخلف پست بانک بدون قید و شرط نسبت به پردا

ای ه مجاز و مختار است بدون هیچگونه تشریفات و با اعالم به دفترخانه از طریق صدور اجرائیه کلیه مطالبات و خسارات و هزینهایران 

خود را از اموال و داراییهای اینجانب وصول نماید. تشخیص پست بانک ایران به وقوع تخلف ، کیفیت و کمیت و میزان مطالبات، 

خسارات و هزینه های فوق قطعی و غیرقابل اعتراض است و موجب صدور اجرائیه از طریق دفترخانه خواهد بود. تعهد امضاء 

ن تضامنی است و پست بانک ایران می تواند علیه هر یک از نامبردگان یا در آن واحد علیه هر کنندگان در قبال پست بانک ایرا

 دو نفر آنان اجرائیه صادر و عملیات اجرایی را به منظور وصول مطالبات ، هزینه ها و خسارات وارده تعقیب نماید.

ک ایران را وکیل خود در زمان حیات و وصی خود در زمان نامبرده فوق.................. اظهار داشت ضمن عقد خارج الزم پست بان

ممات قرار دادم در صورتی که به هر علتی انجام تعهد فوق عملی نگردید شرکت مجاز و مختار است کلیه مطالبات ، هزینه ها و 

ی بدون هیچگونه قید و شرطخسارات وارده را از اموال اینجانب استیفاء نماید و اینجانب حق هیچگونه اعتراضی ندارم و این سند 

برای کلیه مطالبات و حقوقی که پست بانک ایران به متعهد و ضامن دارد یا دارا شود معتبر و درباره متعهد و ضامن قابل استناد و 

 اجرا می باشد.

و ضامن در انجام به عنوان وجه التزام متعهد )یکصد میلیون ریال( ریال  10000000000به منظور حسن اجرای این تعهدنامه مبلغ 

وظایف محوله با رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل های بانک تعیین می گردد و متعهد و ضامن منفرداً و متضامنًا متعهد می 

 نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. گردند که در صورت عدم انجام تعهدات متقبله و همچنین مطالبه بانک

 

 نام و نام خانوادگي ضامن:

 :امضاء

 تاریخ:

 نام و نام خانوادگي متعهد:

 امضاء:

 تاریخ:

 


