تداوم هستی

پیش نویس قرارداد

این قرارداد ما بین شرکت تداوم ه ستی کارگزار ر سمی بیمه از یک طرف که منبعد به منظور رعایت اخت صار شرکت
نامیده می شود و شرکت خدمات مسافرتی  ............................با کد اقتصادی ..........و شناسه ملی ...........................و شماره
ثبت  .....................و نشانی ............................................................................تلفن  ...............:که منبعد مشاور نامیده می شود
به منظور عرضه بیمه و به شرح زیر منعقد میگردد.

ماده یک – موضوع قرارداد :
عبارتست از عرضه و توسعه فروش بیمه های مسافرتی شرکت بیمه آسماری از طریق صدور آنالین تحت کد
شرکت کارگزاری تداوم هستی

ماده دوم – حدود قرارداد :
مشاور می تواند در امور بیمه های مسافرت خارجی بازاریابی نماید.

ماده سوم – حدود اختیارات :
م شاور بجز ارائه اطالعات اولیه به بیمه گذار و انجام راهنمائی های الزم در مورد چگونگی عر ضه بیمه تو سط
موسسسسسسات مجاز به ایجاد هیهگونه تعبدی برای شسسرکت نبوده و نمی تواند وجبی را بابت خدمات خود از
مشتریان دریافت نماید .

تداوم هستی

ماده چهارم -نحوه صدور و فسخ بیمه نامه ها:
صدور بیمه نامه:
م شاور می بای ست کلیه بیمه نامه ها را از طریق لینک  .....................در سایت شرکت و ب صورت الکترونیکی
تبیه نماید  .بدیبی است پرداخت حق بیمه باتوجه به صدور انالین بیمه نامه ها می بایست در لحظه صدور و
از طریق درگاه متصل به برنامه صدور شرکت بیمه آسماری پرداخت گردد.

فسخ بیمه نامه:
مشسساور می بایسسست کلیه بیمه نامه هایی را که به دالیل م تلا نیاز به ابدار دارند را به همراه اسسسناد یل
جبت صدور الحاقیه به دفتر شرکت ارسار نماید.
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اصل بیمه نامه صادر شده
اصل پاسپورت بیمه شده

نامه عدم ارائه ویزا سفارت مربوطه ( در صورت وجود )
ماده پنجم :سند تضمینی:
مشاور می بایست به مبلغ 1.000.000.000ریار سفته بعنوان ضمانت بنام شرکت تداوم هستی تبیه و در اختیار
شرکت قرار دهد.

ماده ششم -مسئولیت مشاور:
م شئولیت م شاور صرفا عر ضه بیمه م سافرتی از طریق سایت شرکت از محل کار خود بوده و آثار حقوقی و
مالی ناشی از عدم رعایت دستور العمل های مربوطه به صدور آنالین شرکت متوجه نامبرده می باشد.

ماده هفتم – حق الزحمه مشاور :

تداوم هستی

شرکت  9درصد حق بیمه دریافتی از بابت بیمه مسافرتی صادره که توسط مشاور معرفی گردیده را درپایان
هر ماه بعنوان حق الزحمه مشاور پرداخت می نماید.
شماره شبای مشاور جبت واریز حق الزحمه ........................................................ :

ماده هشتم – مدت قرارداد :
مدت این قرارداد یک سار از تاریخ  ...............الی  ..................می با شد و چنانهه طرفین قرارداد یک ماه قبل از
انقضسساق قرارداد تمایل خود را نسسسبت به فسسسخ و یا تجدید نظر به صسسورت کتبی به طرف دیگر اعالم ننماید
قرارداد برای یکسار بعد و به همین ترتیب برای سالبای بعدی تمدید میگردد.

ماه نهم – مالیات :
شسسرکت با توجه به قانون مالیاتم مالیات تکلیفی را از کارمزد پرداختی کسسسر و به وزارت اقتصسساد و دارائی
پرداخت می نماید.

ماده دهم – حل اختالف :
طرفین اختالفات ناشی از این قرارداد را از طریق ارجاع به داور مرضی الدرفین حل و فصل مینماید.

شرکت کارگزاری تداوم هستی

شرکت خدمات مسافرتی .........

