سایت تعالی وکالت
مجید بنکدار ـ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
« با سمه تعالی »

« تعهــدنامه رسمی »

اینجانب  .................................فرزنـد  ................اارا

نناسـنامه  ...........دـاارز از....................

متولد ............به آارس....................................................................................................
تعهد می نمایم ضمن عقد خارج الزم متعهد و ملتزم می نوم که چنانچه ار نتیجه عمل مستقیم یا غیر
مستقیم ار طول قرارااا زیان یا خسارتی از هر بابت از هر قبیل بانـد از مملـه وروا خسـاره بـه
استگاهها  ،با لونها و یا اخذ هر گونه ومه بنفع خوا و یا تعد

و تفریط ار استفااز از اموال منقول یا

غیر منقول از ممله مستحدثاه ومانین آاله یا خواروها ایجاا گراا به هر طریـ
نمایم ،تعیین خساراه واراز یا لزوم پرااخت ومه از سو
هر گونه اعتراض بعد

ممنـن مبـران

متعهد درفاً با نظر کار فرما بـواز و قـ

ار این خصوص را از خوا سلب و ساقط می نمایم.ار دوره عدم مبـران

خساراه و پرااخت وموز کار فرما وکالت تامه ار براانت از تمام یا قسمتی از ققوق را تـا تسـویه
قساب نهایی اانته و همچنین اختیار اارا یک فقرز سفته به نمارز خزانه اار

کل ...................به

مبلغ را تماماً یا قسمت ی از آن را مورا مطالبه قرار اهد.این تعهدنامه با تومـه بـه وقـو

و رضـایت

کامل متعهد تنظیم و مقرر گراید ار طول قرارااا رعایت کلیه ادول و موازین نرعی و اسـممی و
عدم ترک محل خدمت و عدم انجام وظایف محوله و هر گونه سوء استفااز و کشف فسـاا دـوره
پذیرا و بنابر مفاا این قرارااا کار فرما به تشخیص خوا ق

اخراج و مطالبه و اقدام بر براانت از

ققوق و همچنین سفته را اارا .متعهد موظف است هر گونه ومه یا اسناا

از طر

خریـداران ار

اختیار اانته سریعاً به کار فرما تحویل ار غیر اینصوره مشمول قنم مزایی ار خیانـت ار امانـت
محسوب و مستومب تعقیب خواهد بوا .آقا  ..................بعنوان ضامن متعهد،ضمن تفهیم کلیه مفاا

کلیه حقوق متعلق به سایت تعالی وکالت می باشد
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تعهدنامه اعمم نموا چنانچه بنابر هر الیلی کار فرما اعمم نماید متضامناً مسـوول و پاسـخگو خواهـد
بوا.
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