فرم توافق نامه مشتری همکار

یک :مشخصات فردی:
نام خانوادگی

نام
کد ملی

نام پدر

شماره همراه

کد پستی

شماره شناسنامه

شماره تلفن ثابت

کد معرفی

کد شهر

نام معرف مستقیم

.

کد معرف مستقیم

آدرس

دو :موضوع توافقنامه
انجام تبلیغات حرفه ای و ارائه خدمات مشاوره ای برای شرکت به منظور معرفی و شناساندن شرکت و خدمات و محصوالت آن و جذب مشتریان
بیشتر برای افزایش فروش و سود دهی شرکت و همچنین حضور در جلساتی که توسط شرکت و یا معرف برگزار می شود و همچنین ،آموزش
و پشتیبانی مشتریان جذب شده
سه :مدت توافقنامه
از تاریخ.

/

/

به مدت یکسال شمسی می باشد که در صورت رضایت شرکت در طول مدت همکاری تمدید خواهد شد.

چهار :مبلغ توافق نامه
شرکت مفتخر است که بر اساس خرید شخصی مشتری همکار و نیز خرید همکاران وی طبق طرح تجاری شرکت ارائه شده در قسمت توضیحات
هدایا به مشتری همکار هدایایی پرداخت می نماید و حداکثر تا پایان روز هشتم هرماه شرکت هدایای ماه قبل را محاسبه و به اعتبارات همکار
اضافه می نماید و نسبت به هدایای متعلقه ماه قبل با همکار تسویه می شود و در دهم هر ماه مازاد بر
جاری به حساب بانکی به شماره
شماره شبا.

بانک
به نام

شعبه

تومان مانده اعتبار
کد شعبه

و یا کارت شماره

و
واریز

می شود.
پنج :حقوق و تعهدات
الف ۸۰ :درصد از هدایای متعلقه سهم مشتری همکار می باشد که تا هشتم ماه به اعتبار جاری وی اضافه می شود و در دهم هر ماه مازاد بر
مانده اعتبار جاری که توسط فرد تعیین شده ،به حساب بانکی مشتریان همکار واریز می شود
ب :ده درصد از هدایای متعلقه به عنوان حق گسترش ،متعلق به شرکت می باشد و از هدایای متعلقه کسر خواهد شد
ج :پنج درصد از هدایای متعلقه به امور خیریه اختصاص دارد و به اعتبار نیکوکاری اضافه می شود و تا زمانی که در محاسبات یکماه به مبلغ
یکصدوبیست هزار تومان نرسیده توسط شرکت وپس از آن نیز توسط شرکت ولی با انتخاب مشتری همکار درامور خیریه مصرف خواهد شد

ح :پنج درصد از هدایای متعلقه به اعتبار خرید مشروط اضافه می شود که با آن فقط کاال و خدمات مشخص شده توسط شرکت را مشتری همکار
می تواند بخرد
شش :اینجانب

اقرار می کنم که تمام اطالعات مربوط به مشخصات فردی و حساب بانکی دقیق بوده و شرکت هیچگونه

مسئولیتی نسبت به ورود اطالعات غلط و ناقص حتی به صورت سهوی را نداشته و نخواهد داشت و مسئولیت آن به عهده اینجانب می باشد
هفت :این توافقنامه هیچگونه تعهد استخدامی برای شرکت ایجاد نمیکند و از شمول قانون کار و بیمه خارج است
هشت :مالیات بر درآمد هدایا به عهده مشتری همکار بوده و در صورت شمول این قانون توسط شرکت از هدایای متعلقه سهم همکار کسر و
پرداخت خواهد شد
نه :هرگونه اظهار نظر شخصی بدون هماهنگی با شرکت و یا هر گونه تفسیر غیر واقعی و دادن وعده های دروغ به افراد و مشتریان احتمالی و یا
به مشتریان مرتبط و یا کمکاری در موضوع قرارداد تخلف محسوب میشود که شامل جریمه و یا قطع همکاری میگردد
ده :هر گونه ارتباط غیر مرتبط با همکاران دیگر و جذب همکاران دیگران به گروه خود تخلف بوده و جریمه متخلفین در بار اول سه ماه تعلیق
وعدم واریز هدایا و در بار دوم قطع همکاری می باشد
یاز ده :مسئولیت اعمال و گفتار و رفتار در جامعه و مسائل اجتماعی به عهده شخص بوده و در صورتی که موجب برداشت بد جامعه از اعمال و
گفتار و رفتار فرد نسبت به شرکت شود شرکت به نسبت اثرات آن فرد را جریمه و یا قطع همکاری میکند و این جریمه عالوه بر احکام و
دستورات مراجع قضایی و امنیتی ملی و بین المللی می باشد و شامل آنها نمی شود و در خصوص آنها شرکت مسئولیتی ندارد
دوازده :هرگونه اعالم و ابالغ در سایت و یا پیامک به عنوان ابالغ رسمی و قانونی بوده و مشتری هم کار موظف به اجرای آن ها می باشد

نام و نام خانوادگی

تاریخ

امضا و اثر انگشت

