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 اولجلسه 
 

 جلسه هماهنگی وصول ضمانت نامه های بانکی بانک سپه

 

 بررسی راهکارهای اجرایی حقوقی وصول ضمانت نامه های بانکی بانک سپه موضوع: 

 شرح مذاکرات:
اسات و عادن نیااز  یو مدارک مورد نیاز برای اثبات اصالت ضمانتنامه هاای باانکی صاادرو توسان باناک ساپه کاا شواهد  -1

 به احراز دلیل برای پرداخت وجه آن ها محرز است.

صالحیت ابطال ضمانت نامه بانکی  قن در اختیار دادگااو صاالحه اسات و هایا مقاان و مرجعای حا  ابطاال ضامانت ناماه  -2

 بانکی را ندارد.

 هرگونه تفاهم با ضمانت خواو غیر قانونی است و طرف دعوا بانک سپه است. -3

 و نسبت به آن ها وکالت بال عزل دارد. ترهینرا ضمانت خواو بانک سپه وثائ  ملکی  -4

ارایای باه وزیار نوشاته شادو دوزارت اماور اقتصاادی و مدیریت پاساگووئی و شاکایت  و بازرسنامه ای از سوی مدیر کل  -5

 خواهد شد.که در جلسه قرائت و رونوشت آن به اعضای انجمن ارائه 
 

 ردیف شرح تصمیمات

کلیاه شارکت  ،مقرر شد به دلیل ضرورت ایجاد وحدت رویاه در  رایناد هاای حقاوقی و قضاایی اعضاای انجمان

های حاضر در جلسه هماهنوی الزن برای ارجاا  پرونادو باه آقاای احمادی پاور و یاا دریا ات مهاارورو جهات 

 پذیرد. راهبری صحیح پروندو و ترجیجا تمرکز در یک شعبه با ایهان صورت
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قرائات و پاا از ارائاه نقطاه نظارات حاضارین اصاالر و مقارر باناک مرکازی به معاونت نظارتی انجمن  متن نامه

در صاورت عادن دریا ات شد رو نوشت به وزیر محتارن اماور اقتصاادی و دارایای نیاز ارساال گاردد. هم ناین 

 پاسخ بال اصله با مقامات مسئول و نهادهای تاثیر گذار پی گیری ها و اطال  رسانی الزن را معمول نماید. 
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