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ن هریک از معامالت و به منظور امکان وصول مطالبات مرکز رشد دانشگاه کاشان از محل اموال بالمعارض این جانب و ضامنین، تحت عنوا
و عقود اسالمی و اسناد شامل چک و سفته و برات و غیره، از اصل و سود و کارمزد و خسارات تـاخیر و هزینـه هـاي دیگـر،     بانکی عملیات 

در فرم پیوست را معرفی می کنم تـا مرکـز رشـد دانشـگاه کاشـان طبـق تشـخیص خـود          و حسابهاي بانکی متعلق به خویش اموال بالمعارض
و بطـور   گونه اقدام قانونی و اجرایی را نسبت به اموال معرفی شده معمول نماید و بدین وسیله این جانب و ضامنین ضمن عقد خـارج الزم هر

 :، اقرار و قبول و تعهد نمودیم کهغیر قابل فسخ ملتزم قانونی و شرعی گردیده

  .ینجانب و ضامنین استمالکیت اموال معرفی شده اعم از عین یا منفعت متعلق به شخص ا: اول
  .انجام هرگونه معامله تحت هرعنوان نسبت به اموال معرفی شده اعم از عین یا منفعت را از خود سلب و ساقط نمودم :دوم
اموال معرفی شده از مستثنیات دین نبوده و مرکز رشد دانشگاه کاشان می تواند اموال مذکور را از طریق مبادي قانونی و اجرایـی بازداشـت   :  سوم
  .نماید
ه، مرکز رشد دانشگاه کاشان بطور غیر قابل برگشتی حق و اختیار و اجازه دارد امـوال معرفـی شـده را حفـظ و نگهـداري و نظـارت نمـود       : چهارم

  .عنداللزوم بازداشت و شخصاً یا از طریق حافظ مورد قبول حفظ و نگهداري نماید
  هرنوع همکاري براي امکان نگهداري و بازداشت اموال معرفی شده به عمل آوریم: پنجم
بـراي نگهـداري ، ضـبط،    مرکز رشد دانشگاه کاشان براي دسترسی به اموال مذکور هیچ گونه مانعی نداشته و می تواند محـل وقـوع امـوال    : ششم

  .بازداشت و نظارت راساً بدون هیچ گونه اعالم قبلی مراجعه و اقدام الزم را به عمل آورد
وکالـت تـام    ضـمن عقـد خـارج الزم    اینجانبان امضاء کنندگان زیر ضمن قبول کلیه شرایط مندرج در قرارداد به مرکز رشد دانشـگاه کاشـان   .1

 تشریفات قانونی هیچگونه و بدون قید و شرطیهیچ ت عدم پرداخت اقساط در سررسیدهاي مقرر بدون می دهیم که درصورو بالعزل االختیار 
کلیه اقساط یا بدهی معوق را از حساب جاري یا هرنوع حساب عادي یا حقوقی نزد بانک هاي دولتی و خصوصی برداشت نماید و حق هرگونه 

 .نمائیمایراد و اعتراضی را از خود سلب می

ــه مرکــز رشــد دانشــگاه کاشــان  بموجــب ا .2 ــايضــمن عقــد خــارج الزم وکالــت بالعــزل دارد   مضــاء در ذیــل ایــن نام   شــرکت/چنانچــه آق
در  ،نمـوده  ریال از تسـهیالت آن مرکـز  اسـتفاده   ........... ........................که مبلغ .... ................... به شماره ثبت/فرزند......     ............................

کلیه اقسـاط   ی و بدون هیچگونه تشریفات قانونیپرداخت اقساط در سررسیدهاي مقرر تعلل نماید مرکز  مجاز است بدون هیچگونه قید و شرط
از حساب جاري و یا هرنوع حساب و یا موجودي بدون اطالع کتبی  بانضمام جریمه دیرکرد متعلقه و خسارت واردهمعوق و یا بدهی گذشته را 

م برداشـت نمایـد و حـق هرگونـه ایـراد،      یداشـته باشـ  بانکهـاي دولتـی و خصوصـی    نزد کلیه بانکهاي صادرات، ملی، ملت، تجارت، سپه و سایر 
 .اعتراض و شکایتی را ازخود سلب مینمایم  و هیچ گونه مسئولیتی متوجه مرکز  نخواهد بود

  :محل امضا
  :2 ضامن                                              :1ضامن                                       :خدمات/استفاده کننده از تسهیالت

  


