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  گرددیم حیوتشر نییو عقد ضمان تب یبانک ینامه هامترتب بر ضمانت نیقوان یو شکل یدوره تفاوت ماهو نیدرا

 یهانامهبودن عقد ضمان با ضمانت کسانیها که گمان بر دادگاه و نفعانیمتعارف ذ ریغ یهاتا بتوان به درخواست

 .داد یمنافع بانک پاسخ مقتض یدرراستا دارند، یبانک

 ،یبانک ینامه هامترتب بر ضمانت نیتفاوت آن با قوان با عقد ضمان و ییعدم آشنابه کرات مشاهده شده است 

 نیدرا ت. اس دهینامه ها و دادگاه ها گردضمانت نفعانیذ، یسو کیاز  بانک، نیب دیمنجر به بروز اختالفات شد

درچارچوب قانون، منافع بانک محفوظ  هگردد ک حیوتشر نییتب یموارد افتراق به نحو دینما یوافر م یدوره سع

 .بماند

 ساعت 8

   دوره معرفی  

 
 وزشیآم دوره

 یهانامهمترتب بر ضمانت نیموارد افتراق قوان

 با عقد ضمان یبانک

 

 مخاطبین:

 شعب نیمسئول

 اعتبارات شعب یساؤر

 یکارشناسان اعتبار

 ریگ میتصم یارکان اعتبار ریسا

 :پیش نیاز

 با ضوابط صدور  یکاف ییآشنا

 نامهضمانت

 :یادگیری  طراحی شده برای

 یبانک ینامه هامترتب بر ضمانت نینقوامقررات و  حیوتشر نییتب 

 شکار و پنهان آنآ یمترتب بر عقد ضمان و تفاوت ها وانینمقررات و ق حیوتشر نییتب 

 دادگاه ها یاز سو یبانک ینامه هاعلت عدم امکان ضبط ضمانت ییچرا 

 :ریپاسخ به سئواالت ز

 گرددیباطل م اًخواه اصالتبا مرگ ضمانت یبانک ینامه هااز ضمانت یچرا بعض. 

 ای ونیمد تیرضا شود اوالً یکه براساس عقد ضمان صادر م یینامه هاچرا در ضمانت 

توانند دستور به  یدادگاه ها م اًیثان .ستیصدور آن الزم ن یخواه براهمان ضمانت

تعهد پرداخت  ینامه هاچرا ضمانت ثالثاً .ندیرا صادر نما نامه هاضمانت نگونهیضبط ا

 خواهد شد حیوتشر نییو.. تب ستیمشمول عقد ضمان ن یشبکه بانک

 195راه ضرابخانه، پالک آدرس: خیابان پاسداران، سه 

www.ibi.ac.ir 
 

 مدرس دوره:
 45 بر طرح ها یوکارشناس ، نظارت یسال سابقه کار در اموراعتبار 

 یارشد علوم اقتصاد کارشناس 

 35 یبا مؤسسه عال یسال سابقه همکار 10و  سیسال سابقه تدر 

  یآموزش بانکدار

 کتب و مقاالت متعدد مؤلف 

راجعه م لیآدرس ذ به ( یانام به پرتال موسسه )آموزش حرفهثبت یبراشرایط ثبت نام: 

 .شود

https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal 
 به صورت خالص ریال 11.000.000:  به ازای هر نفر هدورهزینه 

  .نامه می باشدگواهی ، میان وعده، ناهار و صدورآموزشیمحتوای هزینه دوره شامل 

  2789245827892446- شماره تماس:

 41-22881640 تلفن گویا:
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