
 
 / :   /   تاریخ درخواست)              سهامی عام(شرکت بیمه پاسارگاد

 فرم درخواست تسهیالت مدیران فروش بیمه هاي عمر و تأمین آتیه
 

 ...........خانم /آقاي  -بیمه هاي عمر و تأمین آتیه ارشدمدیر 
 به شماره ملی     صادره از                       متولد             به شماره شناسنامه       اینجانب                         فرزند                  

ریال        تسهیالت به مبلغ                   دریافتمتقاضی  13   / / قرارداد شماره                         مورخ     دارايمدیر فروش بیمه هاي عمر و تأمین آتیه 
 .ماهه می باشم  با اقساط    

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                                          
  13/    /    تاریخ                                                                                                                                                         

 امضاء      
                   ایشان بازپرداخت وام مدیر ارشد فروش بیمه هاي عمر و تأمین آتیه ضمن اعالم رضایت از عملکرد متقاضی اینجانب                      به شماره ملی       

.                                  گردم که چنانچه به هر علت اقساط و سررسید هاي تعیین شده پرداخت نگردد، اینجانب نسبت به پرداخت آنها اقدام نمایمرا تضمین می نماید و متعهد می
 نام و نام خانوادگی                                                         

 13 /   / تاریخ              

 مدیر کل محترم بیمه هاي اشخاص 
اطالعات مربوط به عملکرد ایشان در مدت همکاري با شرکت  ،اعالم رضایت با آقاي                               مدیر فروش بیمه هاي عمر ارسال و /خانم درخواست

 :گرددبیمه پاسارگاد به شرح ذیل جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ایفاد می
 سابقه همکاري          سال -1

 مدیر بیمه هاي عمر و تأمین آتیه    تعداد نمایندگان فروش بیمه هاي عمر تحت مدیریت     نفر -2

 امضاء                            حق الزحمه یکسال گذشته                              ریال                                                 -3

 ریال                                   یحق الزحمه یکسال آت -4

 محترم وام کمیته
 .گرددجهت بررسی و دستور مقتضی ارسال میایشان با نظر موافق و اعالم رضایت از عملکرد درخواست متقاضی 

 
 مدیر کل بیمه هاي اشخاص

 امضاء

 مدیر عامل محترم
به مدیران فروش بیمه هاي عمرو  اعطاي تسهیالت "درخواست متقاضی را مورد بررسی قرارداد و بر اساس آئین نامه  13/    /  کمیته وام در جلسه مورخ    

 .لطفاً دستور مقتضی صادر فرمائید. مصوب هیئت مدیره محترم، با پرداخت تسهیالت به شرح ذیل به توافق رسید "تأمین آتیه 
 ریال :                                 اصل تسهیالت پرداختی

 درصد:                                       نرخ سود تسهیالت
 ماه:                مدت بازپرداخت

 ریال:                             حق بیمه عمر مانده بدهکار
 ریال:                                    گرددبدهی قبلی که از این تسهیالت کسر می

 :                                                                                             سایر
 وامکمیته 

 
 ویکتوریا خورسند                                              یوسف زلفی                                                    فاطمه سبحانی

 

 کمیته وام
 .گرددموافقت میآقای/ خانم به  "فروش بیمه هاي عمرآئین نامه اعطاي تسهیالت به مدیران  "با پرداخت تسهیالت به شرح فوق با رعایت کامل 

 مدیر عامل


