شماره ............................. :
تاریخ ............................... :
پیوست :دارد
بسمه تعالی
این فرم بایستی در دفتر پیشخوان دولت به طور دقیق و خوانا تنظیم و به ثبت برسد.
«ضمانت نامه»
الف  -مشترک
آقای ...................................... :فرزند  ...................... :متولد  ......................... :شماره شناسنامه  ................................ :کد ملی .............................................. :صادره.................... :
جهت ثبت نام در سامانه دوچرخه عمومی مشهد ضامن خویش را به منظور تضمین بدهی و تعهدات خود به شرح ذیل معرفی نموده اند.
ب  -ضامن
()1

 :خود فرد کارمند ارگان دولتی می باشد.

آقای .................................................. :کارمند سازمان .......................................................................... :به شماره پرسنلی  ................................................ :می باشندکه جهت
ضمانت خویش گواهی پرداخت خسارت به شماره .................................................................. :از سازمان مشغول به کار خود ارائه نموده است.

( : )2خود فرد کاسب و دارای جواز کسب می باشد.
آقای ............................................ :دارای پروانه کسب .............................................. :با تاریخ اعتبار .................................... :می باشند که جهت ضمانت خویش یک فقره سفته
به مبلغ  005550555ریال به شماره ................................................... :ارائه نموده است.

( : )3ضامن کاسب یا کارمند معرفی نموده است.
آقا  /خانم .............................................. :کارمند سازمان .............................................................................. :به شماره پرسنلی ......................................................... :جهت ضمانت
مشترک نامبرده ،گواهی پرداخت خسارت به شماره ........................................................... :از سازمان خویش ارائه نموده است.

آقا  /خانم ................................................. :پروانه کسب خویش را به شماره ................................................. :با تاریخ اعتبار .............................................. :جهت ضمانت مشترک
نامبرده ،ارائه و پشت سفته مشترک به مبلغ  005550555ریال را امضا می نماید.

( : )4ضمانت نامه بانکی ارائه می گردد.
مشترک نامبرده ضمانت نامه بانکی به مبلغ  000550555ریال با موضوع ..................................................................... :به شماره ................................ :و تاریخ  …………………….از
بانک  ................................................................. :ارائه نموده است.

تعهدات ضامن:



ارائه گواهی پرداخت خسارت از ارگان مربوطه با امضا و تایید امور اداری و ذیحسابی ،برای ضامن کارمند الزامی است.



ارائه یک فقره سفته به مبلغ  005550555ریال با امضا و اثر انگشت مشترک روی سفته و همچنین امضا و اثر انگشت ضامن پشت سفته الزامی است( .به استثناء
مشترکین و ضامنین کارمند و یا دارای ضمانت نامه بانکی)



ارائه اصل و کپی مدارک ضامن ( کارت ملی ،شناسنامه ،کارت پرسنلی ،جواز کسب و کپی جواز کسب برابر با اصل) الزامی است.



مشخصات مشترک و ضامن وی میبایست به تایید نماینده دفتر پیشخوان خدمات دولت رسیده شود.



ضامن با امضای این ضمانتنامه ،متعهد میگردد تا در صورت تخلف مشترک در قبال حسن امانتداری و دیگر مسئولیتها و تعهدات ایشان در سامانه دوچرخه
عمومی مشهد وعدم پرداخت خسارت وارده  ،وجه مورد مطالبه از حقوق وی کسر و یا سفته ایشان به اجرا گذاشته شود.



ضامن با دریافت اولین نامه یا اخطاریه از جانب موسسه خوشه خدماتی یحیی گستر توس (سامانه دوچرخه عمومی مشهد) ملزم به جبران خسارات وارده میباشد.

امضا و اثر انگشت ضامن

تایید متصدی دفتر پیشخوان

