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ضم ــانتنــامه
ضمانــت نامــه بانکــی تعهــدی اســت کــه بانــک در قبــال قــرارداد متقاضــی بــا کارفرمــا صــادر می نمایــد و در
صــورت درخواســت کارفرمــا بــه هــر دلیــل بانــک وجــه ضمانــت نامــه را بــدون قیــد و شــرط بــه کارفرمــا « ذینفــع»
پرداخت می نمایـــــد .بانک گردشگـــــــری بــــا صدور ضمانت نـــــامه بانــــکی تعهد می نمایــــــد درصورتیکــــه متعهد
(ضمانتخــواه /مضمــون عنــه) تعهــدات پیــش بینــی شــده موضــوع ضمانــت نامــه را در مواعــد معیــن نپــردازد
و یــا اینکــه از انجــام صحیــح و بــه موقــع تعهــدات خــود بــه هــر علــت خــودداری نمایــد ،بــه مجــرد اعــام ذینفــع
(مضمــون لــه و یــا ســازمانی کــه ضمانــت نامــه در قبــال او صــادر می شــود) قبــل از انقضای سررســید ،وجــه الضمان
یــا مبلــغ قیــد شــده در ضمانــت نامــه را در وجــه ذینفــع (مضمــون لــه) بپــردازد.
ضمانــت نامه هــای بانکــی غیرقابــل انتقــال بــوده و فقــط توســط ذینفــع منــدرج در متــن ضمانــت نامــه قابــل
اســتفاده میباشــد.

ضمانتنامه شرکت در مناقصه
معمــوال ارگان هــای دولتــی و غیردولتــی بــرای وا گــذاری پروژه هــای خــود بــا پایین تریــن قیمــت بــه مجریــان ،اقــدام
بــه برگــزاری مناقصــه می نماینــد .لــذا بــرای اطمینــان از برگــزاری صحیــح مناقصــه معمــوال از شــرکت کنندگان در
مناقصــه ،ضمانــت نامــه شــرکت در مناقصــه اخــذ می نماینــد .ایــن ضمانــت نامه بــه ســازمان برگزار كننــده مناقصه
اجــازه میدهــد در صورتیكــه شــركت كننــده در مناقصــه بــه تعهــدات خــود عمــل ننمایــد و از ایــن بابــت زیانــی بــه
دســتگاه مناقصــه گــزار وارد گــردد ،وجــه ضمانــت نامــه را از بانــك دریافــت نمایــد.

ضمانتنامه شركت در مزایده
معمــوال بعضــی از ســازمان ها بــر اســاس ضوابــط خــود ،اقــدام بــه فــروش امــوال منقــول یــا غیــر منقــول می نماینــد.
ایــن ســازمان ها بــرای جلوگیــری از تضییــع حقــوق برگزار كننــده مزایــده و فــروش امــوال بــه باال تریــن قیمــت
ممكــن ،مزایــده برگــزار می نماینــد .ایــن ســازمان ها ممكــن اســت از شــركت كنندگان در مزایــده ضمانــت نامــه ای
تحــت عنــوان ضمانــت نامــه شــركت در مزایــده اخــذ نماینــد تــا در صورتیكــه شــركت كننده در مزایــده بــه تعهــدات
خــود عمــل ننمایــد وجــه ایــن ضمانــت نامــه را از بانــك مربوطــه مطالبــه نماینــد.

ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات
پــس از انجــام مناقصــه و تشــخیص برنــده مناقصــه ،ممكــن اســت ذینفــع ضمانــت نامــه بــه منظور تضمیــن اجرای
صحیــح پــروژه از طــرف قــرارداد خــود ،درخواســت ارایــه ایــن نــوع ضمانــتنامــه را نمایــد؛ لــذا این نــوع ضمانتنامه
تــا اجــرای كامــل قــرارداد در اختیــار كارفرمــا باقــی می مانــد .ا گــر در هــر مرحلــه از كار ،مجــری طرح به تعهــدات خود
ت خســارت خــودوجــه ضمانــت نامــه را از بانــك
د بابـ 
عمــل نكــرده و كارفرمــا از عملكــرد او ناراضــی باشــد،می توانـ 
مطالبــه و دریافــت نماید.

ضمانتنامه پیشپرداخت
بعد از انعقاد قرارداد بین كارفرما و پیمانكار یا در هر مرحله ای از انجام كار با توافق طرفین ،ممكن است به منظور
تجهیز كارگاه یا تقویت بنیه مالی پیمانكار درصدی از مبلغ قرارداد به صورت پیش پرداخت از طرف كارفرما به
پیمانكار در قبال ارایه ضمانت نامه پرداخت گردد .معموال در قبال این پیش پرداخت ،ضمانت نامه بانكی از
ً
طرف پیمانكار به كارفرما ارایه می شود كه اصطالحا ضمانت نامه پیش پرداخت نامیده می شود.

ضمانتنامه استرداد كسور وجه الضمان
در هر مرحله با پیشرفت پروژه ،پیمانكار صورت وضعیت هزینه های انجام شده را برای كارفرما ارسال و با تایید
كارفرمــا پس از كسر درصــدی از هر صورت وضعیت به عنــوان كســور وجه الضمــان ،مابقی وجه آن را به پیمانكار
پرداخت می نماید .پس از اتمام قرارداد ،پروژه به صورت تحویل موقت به كارفرما تحویل داده می شود تا در
صورت تایید آن در مدتی معین ،درصد مكسوره فوق الذكر به پیمانكار پرداخت شود .ا گر در فاصله تحویل
موقت تا تحویل قطعی ،پیمانكار بخواهد كسور وجه الضمان را از كارفرما دریافت كند ،به درخواست پیمانكار
ضمانتنامه بانكی به او ارایه می گردد .این نوع ضمانتنامه را استرداد كسور وجه الضمان می نامیم.

ضمانتنامه تعهد پرداخت
بــه موجــب ایــن ضمانت نامــه بانــک پرداخــت بدهــی یــک متقاضــی ناشــی از انجــام معاملــه یــا کاری مشــخص را
تعهــد می نمایــد و ا گــر بدهــکار بدهــی خــود را بــه موقــع بــه طلبــکار پرداخــت نکنــد ،او می توانــد مطالبــات خــود را
بــه مبلــغ منــدرج در ضمانتنامــه از بانــک دریافــت نمایــد.

ضمانتنامه گمركی
ضمانـت نامـه گمركـی بـه منظـور ترخیـص كاال از گمـركات كشـور و بـه نفـع گمـرك ،بابـت حقـوق و عـوارض كاالی
وارداتـی بـه تقاضـای مشـتریان از طـرف بانـك صـادر و بـه گمركات ارائه می گـردد .در صورت تامیـن و یا عدم تامین
وجـه ضمانـتنامـه از طـرف متقاضـی ،بانـك موظـف می باشـد در سـررسـید ضمانـتنامـه ،وجـه ضمانـت نامـه را
بحسـاب تعییـن شـده از طـرف گمـرك واریـز نماید.

شرایط كلی صدور ضمانتنامه
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1متقاضی می باید اهلیت انجام مفاد قرارداد با كارفرما را داشته باشد.
2نوع و مبلغ ضمانت نامه بایستی مشخص باشد.
3ذینفع ضمانت نامه باید معین باشد.
4نوع و مبلغ وثایق ضمانت نامه باید معلوم باشد.
5كارمزد ضمانت نامه بر اساس تعرفه بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران مشخص می گردد.
6مدت ضمانت نامه بایستی تعیین گردد.

