قرارداد همکاری و بازاریابی
این قرارداد فی مابین آقای مهدی شوندی فر بعنوان مدیر عامل شرکت رهگذرسازان آتی با شماره ثبت  540912به نشانی :تهران ،باالتر از
میدان ونک ،برج نگار ،طبقه  18واحد سه و کد پستی  1969833535که من بعد در این قرار داد «کارفرما» نامیده می شود از یک طرف و
آقای  ...............................فرزند  ........................دارای کدملی  .....................................به نشانی ........................................................ :کد
پستی  .....................................................و شماره همراه ................................که در این قرارداد بازاریاب نامیده می شود از طرف دیگر طبق
شرایط زیر منعقد می شود.
 -1وظیفه بازاریاب فقط معرفی کاال و خدمات طرف اول خواهد بود و وی حق دریافت هیچگونه وجهی را از مشتری نخواهد داشت.
 -2قبل از مراجعه مشتریان به دفتر ،الزامی است تا بازاریاب اسامی آنان را به مسئول دفتر اعالم کنید تا پورسانت آن به حساب وی منظور
گردد.
 -3درآمد حاصل از ارائه خدمات یا فروش کاال به مشتریان ،مطابق با جدول زیر می باشد .حق فروش بر اساس شرایط جدول به شماره کارت
 .................................و شبا  ...........................نزد بانک  .............واریز خواهد شد.
نوع ویزا

مبلغ کل پورسانت

مبلغ پرداخت اول

مبلغ پرداخت دوم

مبلغ پرداخت سوم

ویزای توریستی

 300یورو

 100یورو

 100یورو

 100یورو

ویزای کاری

 400یورو

 200یورو

 100یورو

 100یورو

ویزاهای دیگر

توافقی

یک سوم کل

یک سوم کل

یک سوم کل

نکات مهم:
-1

هر پرونده شامل تمامی اعضای خانواده می باشد.

 -2پورسانت بابت فرزند و یا قراردادهای جانبی تعلق نمی گیرد.
 -3حق پورسانت زمانی که کل مبلغ قسط مذکور از سوی متقاضی کامال پرداخت شود نهایتا طی  7روز کاری به بازاریاب پرداخت می شود.
 -4بازاریاب در طول دوره کار موظف به رعایت کلیه شئونات اخالقی و اسالمی و پذیرش محل انجام کار طبق نظر شرکت و رعایت ساعت
کاری است .اجرای قوانین عمومی شرکت الزامی است.
 -5اقساط پرونده ها با هم جمع بسته نمی شوند که مبلغ پورسانت توسط بازاریاب دریافت شود .هر پرونده جداگانه است.
 -6ارائه رسید مبالغ پورسانت به طرف اول الزامی می باشد.
 -7اگر پرداخت اقساط پرونده به دوقسط تقسیم شود ،مبلغ پورسانت نیز به دو بخش تقسیم می شود.
 -8هیچ قراردادی با مبالغ بیشتر از مبلغ مصوب شرکت حتی با رضایت خود متقاضی منعقد نمی شود.
-9

 -این قرارداد رابطه استخدامی میان بازاریاب و شرکت (کارگر و کارفرمایی) بوجود نمی آورد.

 -10بازاریاب موظف است بر اساس خدمات و نوع فعالیت شرکت و همچنین آموزش های داده شده بازاریابی انجام دهد.

قرارداد در هرزمانی از امور اجرایی قرار داشته باشد و متقاضی آن را کنسل نماید کمیسیون های آتی به بازاریاب تعلق نمی گیرد .و برای
کمیسیون های دریافت شده قبلی ،بر اساس مدت زمان اجرایی پرونده و شرایط متقاضی طرفین قرارداد تصمیم گیری می نمایند.

امضا و اثر انگشت بازاریاب
آقای

امضا و مهر شرکت
شرکت رهگذرسازان آتی

