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بسمه تعالی
شرایط اخذ نمایندگی انحصاری استان
 -1اعتقاد به اسالم و مبانی عملی آن
 -2نداشتن سوء پیشینه کیفری  ،سیاسی و مالی
 -3حسن شهرت در محل مورد تقاضا
واریز ی شززرک و یززا ارا ززه 400/000/000

 -4واریز  200/000/000ریززاف طقز بززه رززورت ارززل طززی

ضمانتنامه بانکی حسن انجزام تههزدات در و زه شزرک ( بزدیهی اسز
ضمان

در پایزان رزرار داد و زوث و و زای

مسترد میگردد )

 4-1در اسززتان یززای ارززفهان  ،تهززران  ،ضراسززان رضززوی و آیربایجززان شززرری مبلزز نقززدی ضززمان
 350/000/000و ضمان بانکی  000/000/000ریاف میباشد .
وظایف نمایندگی
 -1طهالی

مستمر در حوضه نمایندگی طب چارت  IGBIبه نحوی که مورد رضای

 -2رعای

روانین  IGBIمهوری اسالمی در حوضه طهالی

 -3بکار گیری نیرو یای بازرگانی با سابقه و متخصز

شرک

باشد .

ضود .

بزه نحزوی کزه مو بزات بزد نزامی  IGBIرا طزرای

نکردث و ایداف شرک را به نحو احسن به انجام برساند .
 -4نمایندث موظف اس

لیس

نیرو یای بکار گیری شدث ضود را با یکزر مزدرو و سزم

و نزوا طهالیز

یمرا ث با لیس حقوق و بیمه به  IGBIارا ه نماید .
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انتخاب و بکارگیری کار کنان منوط به تشخی
ضاص ضود نسب

و تایید و رالحدید  IGBIضواید بود که طبز مقزررات

به تایید به کار گیری آنان اردام ضواید نمزود و در رزورت عزدم تاییزد طزرد یزا اطزرادی

نمایندث موظف به ایگ ینی می باشد.
 -5نمایندث موظف اس

طب رانون مدنی مهوری اسالمی کلیه مسئولی

یای مدنی مربوط به کزار کنزان

ضود را به رورت کامل عهدث دار باشد .
 -6کلیه کسورات رانونی و مالیات و بیمه و ...و حقوق و م ایای پرسنل طب رانون کزار مربزوط بزه نماینزدث
اس

.

 -0نمایندث استانی ح واگذاری و یا تهطیلی نمایندگی ضود را بدون کسب مجوز کتبزی از شزرک

IGBI

ندارد.
 -8نمایندث به ییچ عنوان ییچ و هی باب

ح کسب و ح پیشزه و سزررفلی و امتیازضزاص نارداضتزه و در

پایان و یا طسخ ررار داد شرعاً و رانوناً ادعای ییچ گونه و ه و ...باب

سررفلی رنفی و ح پیشه و کسب را

ندارد .
 -9د رر ورتی که نمایندث رادر به انجام امور محوله و انجام تههدات ضود نباشد شزرک
ربلی نسب
نخواید داش

میتوانزد بزا اضطزار

به ضب ساردث و طسخ ررار داد به رورت یکطرطه اردام نماید و نمایندث ح ییچگونه اعتراضزی
.

 -10نمایندث متههد به بران یر گونه ضصارتی اس

که ارز طرف او و یا کارکنان اسزتان مربزوط بزه نزام و

حیثی و IGBI ...وارد می آید.
 -11تامین کلیه لوازم اداری و مصرطی و  ...غیر از مواردی که  IGBIبه رورت رایگان برای نمایندگی در
نظر گرطته ( تبلیغات و بروشور و بنر  ،لسات و یمایشها و )...به عهدث نمایندث میباشد.
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 -12نمایندث به ازای یر با اضطار عدم طهالی

مطلوب

 -1بار اوف تذکر شفایی
 -2بار دوم تذکر کتبی و ریمه نقدی  %10در آمد ماییانه
 -3بار سوم تذکر کتبی و ریمه نقدی  %20در آمد ماییانه
 -4بار چهارم طسخ طرار داد و ضب ساردث
 -13متقاضی تههد می نماید ینگام تسلی پیشنهاد مطالهات کاطی انجام دادث و ییچ موردی باری نماندث کزه
بهدا در مورد آن استناد به هل نماید.
تسویه حساب
الف )  IGBIمستقیماً حقوق حقوق کار مندان نمایندگی را پرداض

کند :

در این رورت بین  8/000/000الی  12/000/000تومان حقوق ماییانه نمایندث استانی میباشزد کزه نحزوث و
شرای پرداض

در ررار داد رید ضواید شد .

* حقززوق ماییانززه نماینززدگان اسززتان یززای تهززران  ،ارززفهان  ،آیربایجززان شززرری و ضراسززان رضززوی از
 10/000/000الی  10/000/000تومان میباشد
ب ) نمایندث استانی راساً اردام به تسویه حساب با نیرو یای ضزود کزردث و لیسز

مربوطزه را بزه دطتزر IGBI

ارا ه نماید
در این رورت در آمد کل نمایندث برار  %25طهالی استانی نمایندث ضواید بود .
با تشکر
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