اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ورزشی تهران
* تعهدنـامـه اسناد عادی *
اینجانب نام
.................................

...........................................

صادره از

نام خانوادگی

...............................

..............................................................

بشماره ملی

فرزند

...............................................................

..........................................

تاریخ:

دارنده شماره شناسنامه

متقاضی پروانه کسب واحد صنفی بنشانی

 ................................. ......................................................................................................... .............................. ................................................................................................................................................................. .......................ضمن
اقرار به اصالت وصحت قرارداد ومدارک ابرازی به اتحادیه صنف ورزشی متعهد می شوم کلیه مسئولیت های
جزائی و حقوقی احتمالی ناشی از فساد قرارداد یا عدم انطباق آن با مکان (ملکی یا اجاره ای)مورد تقاضا و موازین
قانون مدنی و قانون مالک و مستاجر مصوب سال های  56و  76را به هر عنوان و در هر زمینه متقبل بوده و در
مراجع قانونی و محاکم صالحه پاسخگوی ضمان-خسارات و مجازات ها وپیامدهای مرتبط بر آن و هرگونه دعاوی
احتمالی مطروحه از سوی اشخاص حقیقی وحقوقی باشم و بدینوسیله تأیید می نمایم که اتحادیه صنف لوازم
ورزشی تهران به حکم ضوابط مقرر در قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوط مجاز و مختار به ابطال پروانه
کسب صادره می باشد.
همچنین اقرار می نمایم که واحد مذکور قبالً دارای پروانه کسب نبوده در غیر اینصورت آثار و تبعات حقوقی و
کیفری اظهارات خالف خود و سوء استفاده های احتمالی از پروانه کسب صادر را متقبل می شوم.
بدینوسیله در اجرای ماده  26قانون نظام صنفی متعهد می شوم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ درخواست
نسبت به تهیه مدارک و جوابیه استعالم های انجام شده اقدام نمایم و پس از انقضای مدت یاد شده و در صورت
عدم اخذ پروانه کسب هیچگونه ادعائی نسبت به استرداد مدارک و مبالغ پرداختی نخواهم داشت و در صورت
اخذ پروانهکسب از اتحادیه صنفی ورزشی ،پس از پایان مدت اجارهنامه و تحویل واحدصنفی به مالک و یا
تغییرشغل واحدصنفی ضمن تحویل اصل پروانهکسب به اتحادیه نسبت به تسویهحساب حق عضویتهای معوقه
اقدام نمایم.
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