
  ضمانت نامه حسن انجام کار
  
  

نشر اتاق بـین المللـی   ( صادرشده به موجب قواعد یکنواخت اتاق بین المللی بازرگانی در مورد ضمانت نامه هاي قراردادي 

  ) .  325بازرگانی شماره 

  : ...............................ضامن 

  .) : ........................تهیه کننده ـ پیمانکار ( اصیل 

  ) : .............................خریدار ـ کارفرما ( ذي نفع 

  : .........................قراردادي که ضمانت نامه به آن مربوط است 

  : .............................مجموع حداکثر مبلغ مسئولیت ضامن 

  .........: .................آن گونه که در زیر آمده است : اسناد مؤید ادعا 

  : ...........................تاریخ سپري شدن 

  ) : ..............................در صورت موجود بودن ( شرایط دیگر 

تعهد می کنیم که تنها به موجب شرایط تعیین شده در , ما امضاء کنندگان زیر که به موجب ضمانت نامه حاضر ضامن هستیم 

در صورت درخواست کتبی یا تلفنی یـا از طریـق   , ي و به موجب قواعد یکنواخت فوق الذکر این سند و نه هیچ شرط دیگر

هرگونه مبلغ یا مبالغ را تاسطح مجموع حداکثر مبلغ مذکور در فوق بپردازیم به شرط , تلگراف وتلکس و توسط ذي نفع فوق 

  : اینکه 

  . در مهلت مقرر در فوق به دست ما برسد  قواعد یکنواخت و 8درخواست چنین پرداختی به نحو مقرر در ماده  .1

چه به طور مستقیم و چه , درخواست پرداخت شامل اعالم این امر از سوي ذي نفع باشد که مبلغ مورد درخواست  .2

 . از طریق دیگري توسط اصیل یا از طرف وي به او پرداخت نشده باشد , به طور غیرمستقیم 

. م عدم اجراي تعهدات ناشی از قرارداد توسط اصیل از سوي ذي نفع تأیید شود درخواست پرداخت به وسیله اعال .3

اعالمی که مشخص کند عدم اجراء توسط اصیل شامل چه   جنبه هایی می شود و در نتیجه ذي نفع به موجب مفاد 

 . قرارداد مذکور مستحق دریافت مبلغ مورد درخواست خود می شود 

 : ور زیر باشد مستند به ام, درخواست پرداخت  .4



  رأي دادگاه نخستین ) الف

  . رأي داوري که درخواست پرداخت را توجیه کند ) ب

  . تأیید کتبی اصیل در مورد درخواست و مبلغ مورد پرداخت ) ج

  ) ......................د

یط تعیـین شـده در قواعـد    پرداخت را بدون هیچ گونه تأخیري غیر از آنچه براي اطمینان از رعایت شـرا , ما به عنوان ضامن 

روزکاري از زمان وصول اسناد به دست ما آن گونه که در باال مقرر .............. یکنواخت و این ضمانت نامه ضروري است و تا 

  . به عمل خواهیم آورد , شده 

باید نهایتـاً  , وط باشد هرگونه اختالف میان ما به عنوان ضامن و ذي نفع که به این ضمانت نامه یا پرداخت به موجب آن مرب

 . به وسیله داوري به موجب قواعد مصالحه و داوري اتاق بین المللی بازرگانی حل و فصل شود 

  :محل و تاریخ                        :ضامن            

 


