
 

 (مه پاسارگاد )سهامي عامشرکت بي

 (فروش بيمه های عمر -) عمومي نمایندگان  تجهيزات اداریخرید  تسهيالتفرم درخواست 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                       31      تاريخ :    /     /               ................/ رئيس محترم......................مدیر محترم 

                                 ه شماره ثبتب/ ملیبه شماره                          کد نمايندگی                                                          / اينشرکتاينجانب

باشم ماهه می                       با اقساط    ريال مبلغ                           بهبه شرح فاکتورهای پیوست تسهیالت برای خريد تجهیزات اداری  متقاضی دريافت 

از محل کارمزد دريافتی را هرماهه  تسهیالتم تا اقساط و کارمزد متعلقه سارگاد اختیار و وکالت تام می دهبه موجب اين درخواست به امور مالی شرکت بیمه پاو 

 مهر و امضاء                         و ساير مطالبات اينجانب کسر و تسويه نمايد.

                                                                                                                                             
خت اقساط تسهیالت                                   اينجانب                          کد نمايندگی                         به شماره ملی                                     بازپردا

 گادمی نمايد و متعهد می گردم چنانچه به هر علت اقساط در سررسیدهای تعیین شده وصول نگردد، به بیمه پاساررا تضمین                         آقای / خانم      
 نمايد.  تأمین دهم از محل کارمزد در ساير مطالبات اينجانب کسر ومی وکالت تام 

                                                                                                                                                         مهر و امضاء     

  31       /   /        : تاريخ                            / مدیر محترم بيمه های عمر و تأمين آتيه امور مناطق ، شعب و نمایندگانمدیر محترم 
 

اطالعات مربوط به عملکرد ايشان در مدت همکاری با شرکت  و نماينده فروش بیمه های عمر نماينده عمومی /                              آقایدرخواست خانم/ 

 : گرددايفاد می مقتضی بیمه پاسارگاد به شرح ذيل جهت اتخاذ تصمیم

                                                                                                           نامطلوب    مطلوب        :   نحوه همکاری      :      فقره مر ) نمايندگان فروش عمر(ع تعداد بیمه نامه های صادره           ماه       :  سابقه همکاری

        ريال     :                     ) نمايندگان عمومی ( متوسط پرتفوی يک سال گذشته 

 اداره صدور مرکز/ رئیس شعبه/ مدير ارشد / مدير فروش

 نمايندگی                                 

 امضاء                 

 
 31     :    /     / تاريخ                      کميته محترم وام

 گردد.درخواست متقاضی با نظر موافق و اعالم رضايت از عملکرد ايشان جهت بررسی و دستور مقتضی ارسال می

 .................................................................... مدير                                                                                                                                            

 امضاء      

 امضاء                                                                                                                                                                        
 31      تاريخ :    /     /                                                                                                                                                                مدیر محترم امور مالي 

 گردد.  اعالم ، انجام وعمل مربوط لدستورامحاسبات تسهیالت به موجب ید لطفاً دستور فرماي

 

 کمیته وام

 

 معاون محترم مالي و اداری

 ید.. لطفاً دستور مقتضی صادر فرمايید نموده استتأيبه شرح زيرمتقاضی را  تسهیالت پرداختی به 31کمیته وام در جلسه مورخ       /    /        

 ماه           :          مدت بازپرداخت                     ماهانهدرصد کارمزد:                   نرخ                     ريال   تسهیالت :                                میزان 

  ريال   حق بیمه عمر مانده بدهکار:

 

 کميته وام

 ویکتوریا خورسند                                                یوسف زلفي                                                  فاطمه سبحاني                        

 امور ماليمدیریت 

                               / شرکتبه خانم/آقای تجهیزات اداریدستورالعمل اعطای تسهیالت برای خريد به شرح فوق با رعايت کامل  تسهیالتبا پرداخت 

   گردد.ريال موافقت می                 مبلغ                                    به 

 معاون مالي و اداری    
  

 3/6/3166از تاریخ استفاده فرم مورد  

 


