شرکت بیمه پاسارگاد (سهامي عام)
فرم درخواست علي الحساب کارمزد نمایندگان فروش بیمه های عمر
تاريخ درخواست/ :

نماینده محترم ارشد فروش ......................................

13

/

متقاضي دريافت علي الحساب
به شماره ملي
کد نمايندگي
اينجانب
ماهه ميباشم و به موجب اين
ريال) با اقساط
ريال) (حروف
کارمزد به مبلغ (عدد
درخواست به امور مالي شرکت بيمه پاسارگاد اختيار و وکالت تام مي دهم تا اقساط و کارمزد متعلقه علي الحساب دريافتي را هر ماهه از محل کارمزد و ساير
مطالبات اينجانب ،کسر و تسويه نمايد.
مهر و امضاء
بازپرداخت اقساط علي الحساب دريافتي آقای  /خانم
به شماره ملي
کد نمايندگي
اينجانب
را تضمين مي نمايد و متعهد مي گردم چنانچه به هر علت اقساط در سررسيدهای تعيين شده وصول نگردد ،به بيمه پاسارگاد وکالت تام مي دهم از محل کارمزد
و ساير مطالبات اينجانب کسر و تأمين نمايد.
مهر و امضاء
تاريخ/ :

ریاست محترم شعبه ......................................
درخواست متقاضي با نظر موافق و اعالم رضايت از عملکرد ايشان جهت بررسي و دستور مقتضي ارسال ميگردد.

13

/

نماینده ارشد فروش
مهروامضاء
تاريخ/ :

مدیریت محترم بیمه های عمروتأمین آتیه

13

/

نماينده فروش بيمه های عمر و اطالعات مربوط به عملکرد ايشان در مدت همکاری با شرکت بيمه پاسارگاد به
درخواست خانم /آقای
شرح ذيل جهت اتخاذ تصميم مقتضي ايفاد ميگردد:
 -1تاريخ اخذ کد (قرارداد نمايندگي)
مطلوب
 -3نحوه همکاری:

/

/
نامطلوب

13

فقره

 -2تعداد بيمه نامه های صادره :

ریاست شعبه
مهروامضاء

کمیته محترم وام
درخواست متقاضي با نظر موافق و اعالم رضايت از عملکرد ايشان جهت بررسي و دستور مقتضي ارسال ميگردد.

تاريخ/ :

13

/

مدیر بیمه های عمر و تأمین آتیه
امضاء

تاريخ/ :

مدیر محترم امور مالي
اعالم گردد:

لطفاً دستور فرمائيد اطالعات جهت بررسي تقاضای آقای /خانم /شرکت

/

13

کمیته وام

کمیته محترم وام
ريال
ريال
ريال
ريال
درصد
ماه

ميانگين کارمزد يکسال گذشته:
بدهي نمايندگي به شرکت:
مبلغ اقساطي که از کارمزد نمايندگي به طور مستمر کسر مي شود:
ميزان علي الحساب قابل پرداخت:
نرخ کارمزد:
مدت بازپرداخت:

مدیریت امور مالي

معاونت محترم اقتصادی و پشتیباني
 13درخواست متقاضي را مورد بررسي قرار داد و بر اساس موضوع صورتجلسه مصوب شماره  9کميته وام " علي الحساب
/ /
کميته وام در جلسه مورخ
ريال به توافق رسيد .لطفاً دستور مقتضي صادر
کارمزد و نمايندگان حقيقي -حقوقي " با پرداخت علي الحساب کارمزد به ميزان
فرمائيد.
کمیته وام

فاطمه سبحاني

حبیب اله پزشکي

یوسف زلفي

مدیریت محترم امور مالي

با پرداخت علي الحساب کارمزد به شرح فوق با رعايت کامل مصوبه موضوع صورتجلسه شماره  9کميته وام موافقت ميگردد.
معاونت اقتصادی و پشتیباني

