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 رارداد همکاری ق

به منظور اشاعه فرهنگ بیمه و ارائه خدمات بیمه ای مورد نیاز بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی بواسطه مراکز  خزدمات   

مرک  خدمات کشاورزی فی مابین  قرارداد اینو قرارداد فی مابین موسسه صندوق تعاون و رفاه و شرکت بیمه دی  کشاورزی غیردولتی

نشزززانی   ه بززز ................................................................................بزززه شزززماره م زززوز   ........................................................................................................................................................غیردولتزززی 

  ..................................................................... به نمایندگی آقا/خزان   ..................................................تلفن....................................................... .............................................................................................................................

بزه نماینزدگی    0055نمایندگی بیمه دی  نامیده می شود از یک طرف ودر این قرارداد همکار که  .............................................................به شماره ملی 

نماینده قرارداد  این در که 8، طبقه دوم ، واحد  12نی  تهران ، فرمانیه ، خیابان نارن ستان هفت  ، پالک الیاس خواجوی  به نشاآقای 

 .گردد می منعقدذیل  شرایط و شرح به از طرف دیگر شود می نامیده

 :قرارداد موضوع -1 ماده

 ه به نمایندگی از طرف شزرکت بیمزه دی  بیمه نامه هائی که نمایند جهتهمکار توسط  ریابی و فروشاباز از عبارتست قرارداد موضوع

نمزودن تشزریفات مزم بیمزه    بوده که پس از طی نماینده عهده بیمه نامه های مذکور به  صدورمتعاقباً وظیفه .  حق فروش آن را دارد

 به دست بیمه گ ار خواهد رسید.در نهایت  نامه ها صادر شده و 

و سازمان، بهره برداران بخش کشزاورزی  تمامی نیازهای بیمه ای اعضاء بازاریابی و معرفی   موضوع قرارداد صرفا مربوط به  2تبصره 

 سایر موارد معرفی شده به واسطه همکار می باشد.  

 و صندوق تعزاون و رفزاه مزی باشزد    با نظارت  نامه بیمه فروش مقدمات تهیه و بازاریابی اقدامات ان ام صرفا قرارداد موضوع  1تبصر

 . باشد می  " بیمه نماینده " اختیارات و وظایف از نامه بیمه امضا و صدور

 :قرارداد مدت -2 ماده

در  و یابد می اعتبار طرفین توسطبا امضاء آن  که است............................................. لغایت  .............................................شمسی از تاریخ  سال یک قرارداد مدت

هیچ یک از طرفین کتبا خواستار عدم ادامه آن نشوند، قرارداد بزرای سزال دیگزر و بزه     صورتی که یک ماه قبل از انقضاء مدت قرارداد 

 رای سال های بعد تمدید خواهد شد.همین ترتیب ب

  در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد به ان ام تعهدات خود متعهد و پایبند نباشند، ظرف مدت یک ماه به صورت کتبی با 3تبصره 

 ذکر دمیل مشخص نبست به اعالم فسخ قرارداد می توانند مبادرت نمایند. 

 :الزحمه حق -3 ماده

به شرح جدول پیوست قرارداد که ج ء مینفک آن محسوب می شود  حقیقیدرصد کارم د نماینده  05می ان حق ال حمه همکار معادل 

 . بود خواهد(  اف ایش یا کاهش) تعدیل قابل کال یا ج ا طرفین تراضی با هر زمان در و
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 بیمزه  نماینده کارم د دریافت و هایی که توسط همکار به فروش رسیده نامه بیمه بیمه حق وصول از همکار پس ال حمه حق :4تبصره

 قابزل پس از اخذ تایید صزندوق تعزاون و رفزاه    ماه بعد(  20)حداکثر تا  در موعد مقرر هر ماه قانونی، کسورات ازلحاظ پس دی بیمه از

  .بود شده همکار خواهد معرفی )یا حسابهای( حساب به پرداخت

در رابطه با پیشنهادات خاص بیمه ای و بنابر شرایط و مبالغ بیمه نامه های درخواستی، درصد همکاری با توافق طرفین قابل    0تبصره 

 تعدیل خواه بود. 

  .................................................................... نام صاحب حسابملت  نام بانک .....................................................................اطالعات حساب به شماره حساب بانکی   6تبصره 

 ده معرفی می گردد.  جهت واری  حق ال حمه همکار به نماین.......................................................................................................................  و شماره شبای حساب

 : وظایف و تعهدات همکار -4 ماده

و نماینده مزورد تائیزد معرفزی شزده از طزرف      غیر دولتی دارای م وز از سازمان  کار توسط کارشناسان دفاتر خدمات کشاورزی -2-4

 ان ام می گردد.  صندوق تعاون و رفاه

را با نظر مشاوره ای و اخزذ شزرایط مناسزب    و سایر موارد همکار متعهد می گردد تمامی نیازهای بیمه ای اعضاء، بهره برداران  -1-4

 به نماینده جهت برخورداری از خدمات بیمه ای معرفی نماید.  حتی اممکان 

و مشروح  اران و ارائه توضیحات مزم بطور تخصصیگ  ر بیمه نامه های مورد نظر بیمهم پیشنهاد درخواست صدوارائه فرمعرفی  -3-4

انتخزاب  کزه منزتب بزه    ار  ار و راهنمائیهای مزم جهت فروش پوششهای تکمیلی به لحاظ حفظ منافع بیمزه گز  با توجه به نیاز بیمه گ 

  گردد.  مناسبترین بیمه نامه از نوع بیمه نامه های مورد نظر مشتریان

طزرف نماینزده    بزه   صدور بیمه نامزه جهت روز همان ار و تا پایان ساعت اداری  نامه توسط بیمه گ تکمیل فرم درخواست صدور بیمه

ا بزر خزالف تقاضزا و نیزاز     هر گونه قصور در تکمیل فرم پیشنهاد و صدور بیمه نامه ه ارسال گردد. طرف اصل قرارداد )م ری صدور(

بر عهده طرف ، عدم اطالع رسانی حادث گردد و  از عدم توجیهات مزمناشی  خساراتبه برخی  آن که من ر نفعل به مشتریان و ارسا

 قرارداد )همکار( می باشد.

ر و مسزوول   ااران را نداشته مگر با اعالم توافقات کتبی شخص بیمزه گز   کار حق امضاء فرم پیشنهاد تکمیلی توسط بیمه گهم -4-4

 نامه نی  می باشد.ار در ذیل پیشنهاد بیمه  احراز هویت و صحت امضاء بیمه گ

اران ملز م و ملتز م بزه رعایزت حزد       همکار در ارائزه توضزیحات و بیزان خصوصزیات بیمزه نامزه هزای مزورد نظزر بیمزه گز            -0-4

بزه لحزاظ جلزب مشزتری و حفزظ منزافع خزویش منزع          ارداد بزوده و از اغزراق و افزراط گزویی    اعالی حسن نیزت فزی مزا بزین قزر     

بزق بزا واقعیزات و منزدرجات بیمزه نامزه هزا بزر اسزاس م موعزه مقزررات حزاک  جهزت              گردیده و متعهد به ارائزه توضزیحات منط  

  .می باشدار  حفظ منافع بیمه گ
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ار در صورت پرداخت حق بیمه بصورت اقساط مل م به درج نحوه پرداخت توسط م ری در متن  همکار پس از توافق با بیمه گ -6-4

 می باشد.دی منطبق با شرایط قانونی اقساط شرکت سهامی بیمه  بیمه نامه و 

  همکار موظف است در صورت فروش بیمه نامه به صورت پرداخت اقساط، طبق شرایط صدور بیمه نامه برای اقسزاط کزک   7تبصره 

 بانکی معتبر در وجه نماینده از بیمه گ ار اخذ نماید. 

اران را در اسزرع وقزت بزدون فزوت زمزان بززه       هزای دریززافتی از بیمزه گز   حزق بیمزه   تمزامی  موظزف اسزت   همکزار فزروش    -7-4

سزوولیت عزدم واریز  حزق بیمزه هزا و       حساب معرفی شده توسط م ری صدور به حسزاب بیمزه گزر تودیزع نمایزد. بزدیهی اسزت م       

سزاطی بزه   عهزده مشزارالیه مزی باشزد، مضزافاا همکزار حزق دریافزت حزق بیمزه نقزدی و پرداخزت بطزور اق              هبیا تاخیر در پرداخت 

 نماینده را ندارد.

همکار حق دریافت وجه یا وجوه اضافه بر حق بیمه متعلقه تحت هر عنوان اع  از حق المشزاوره،ه ینه هزای سزربار و غیزره را     -8-4

موجب ای اد حق فسزخ بزرای طزرف قزرارداد بزوده و هرگونزه        امتناع همکار از ایفای تعهدات و شروط مندرج در قرارداد مذکور ندارد.

خسزارات وارده بزه طزرف دیگزر     شخصاً مسوول جبزران   ،از ناحیه همکار فروش حادث گردد تعهدات ایفایسارتی به لحاظ عدول از خ

 خواهد بود.

ه نماینزدگان دیگزر شزرکت هزای     اران بز  اد بیمزه گز  مزورد پیشزنه  همکار متعهد می گردد از هر گونه ارائزه بیمزه نامزه هزای      -0-4

در زمزان اعتبزار ایزن قزرارداد خزودداری نمزوده و از صزدور بیمزه نامزه هزا بزه لحزاظ              سایر شرکت هزای بیمزه   و  دی سهامی بیمه

در  دیتفزاوت نزرح حزق بیمزه مربوطزه در مقطزع زمزانی قزرارداد فزی مزابین در سزایر نماینزدگیهای وابسزته بزه بیمزه                تعدیل و یا 

 سراسر کشور نی  پرهی  نماید.

به سازمان اعزالم شزده    درس دفتر که رسماًآخود را بصورت متمرک  در محل مرک  )فعالیتهای  تمامی گردد می تعهدمهمکار  -25-4

  در محل دیگری را نخواهد داشت.غات به ان ام رسانده و حق نصب تابلو و ان ام تبلی است(

قانونی ابالغ شده از ناحیه بیمزه  العمل های رو دستو  اتمصوبا و بخشنامه ه، راتمقر، تعهداتتمامی به رعایت مل م همکار  – 21-4

عزدم    کزه موجزب   نماینده( بوده و هرگونه تخطزی  و موسسه صندوق تعاون و رفاهصاحب امتیاز به م ری صدور) شعباتمرک ی و یا 

 گردد مشمول جبران خسارات خواهد بود.وارد اران گردد و خسارتی به طرف قرارداد  رضایت بیمه گ

مادامی کزه همکزار منطبزق بزا شزرح تعهزدات قزرارداد مزذکور بزه بازاریزابی و فزروش پوشزش هزای بیمزه هزای مصزوب                  -23-4

فعالیت مزی نمایزد، قزرارداد فزی مزابین دارای اعتبزار مزی باشزد و در صزورت قطزع فعالیزت همکزار و عزدم توجیزه عملکزرد، حزق                 

 فسخ قرارداد برای نماینده محفوظ می باشد. 
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 :نماینده و تعهدات وظایف -5 ماده

بیمه گر اول از سازمان  را ای نامه بیمه ندارد حق واحد بیمه و است محفوظ او توسط شده ای اد پرتفوی به نسبتهمکار  حقوق -2-0

 همکزار  کزارکرد  لیسزت  در یزا  و ثبزت  خود بنامهمکار فروش  حقوق گرفتن نظر در بدون شده تقاضا یا پیشنهادهمکار فروش  بوسیله

 . دهد قرار دیگری

 . وی درخواست حسب یا وهمکار  به گری بیمه ای حرفه اطالعات ارائه عندال وم -1-0

 1به صورت ماهانه طبق مفزاد تبصزره    همکار عملکرد با متناسب صندوق تعاون و رفاه هماهنگی باهمکار  ال حمه حق پرداخت -3-0

 .3ماده 

نماینده متعهد می گردد پس از اخذ مستندات پیشنهاد بیمه و واری ی حق بیمزه از همکزار فزروش در اسزرع وقزت نسزبت بزه         -4-0

 هماهنگی کارشناسی و صدور بیمه نامه طبق اصول حرفه ای بیمه گری و توافقات فی مابین اقدام نماید. 

 هزای  کزالس  برگز اری  در پیگیری و مستقی  طور به اولیه های آموزش ارائه بازاریابی، نوین های روش به همکار نمودن آشنا -0-0

  شرکت بیمه دی و با هماهنگی صندوق تعاون و رفاه  توسط آموزشی

 .نماید می ثبت آن در را فروش موارد کلیه و افتتاحهمکار  برای بیمه نمایندگی در مشخص نماینده سرفصل -6-0

د با همکاری صزندوق  کشاورزی و پیگیری برای معرفی محصومت و بسته های بیمه ای جدیشناسایی نیازهای بیمه ای بخش -7-0

  تعاون و رفاه 

پیگیری های مزم به عمزل آورد تزا در اسزرع وقزت      دینماینده متعهد می گردد در صورت بروز خسارت از طریق شرکت بیمه -8-0

 نسبت به پرداخت غرامت در وجه بیمه گ ار اقدام گردد. 

 اه اندازی شبکه الکترونیک ارائه خدمات بیمه ای  ر-0-0

  :تفسیر قرارداد -6 ماده

عرفیه اموری که صراحتاً در این قرارداد نیامده و به تفسیر از مواد این از آن ائیکه با عنایت به اصل الفاظ عقود محمول است بر معنای 

هزر   پذیرد و در غیر اینصورت فاقد اعتبار و بر خالف رضای طزرفین اسزت.  قرارداد مزم امجرا می باشد، میبایستی با حسن نیت ان ام 

گونه تفسیر در مفاد قرارداد با توافق طرفین و بصورت کتبی صورت پذیرفته اسزت و بعنزوان مزتم  قزرارداد و جز ء مینفزک قزرارداد        

 محسوب می گردد.
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 ضمانت حسن انجام کار :  -7ماده 

میلیزون ریزال بزا عنزوان      155موظف است جهت ضمانت اجرای صحیح و اصولی مفاد قرارداد ، یک فقره کک بانکی به مبلغ همکار 

 بیمه دی( در زمان عقد قراداد ارائه نماید.  0055م نماینده )نمایندگی کد ناضمانت حسن ان ام کار به 

ورت خاتمه همکاری فی مابین یا پایان اعتبار قرارداد در صورت رعایت اصل حسن ان ام کار، کک تضمین به همکزار    در ص8تبصره 

 عودت می گردد. 

 حل اختالف: -8ماده 

بدواً از طریق مذاکره فی مابین و ا اجرای قرارداد و یا عدم ایفای تعهدات از ناحیه هر یک از طرفین قرارداد یهر گونه اختالف در تفسیر 

از طریق ارجزاع  و در صورت عدم حصول سازش  )همکار، نماینده، صندوق تعاون و رفاه( یا طرح کمیسیون مرکب از نمایندگان طرفین

ذیصالح قانونی قابزل طزرح و   م اتباع بوده و در صورت عدول از رای داور از طریق مراجع الطرفین که رای داور مز مرضیامر به داور 

 رسیدگی خواهد بود.

 :رعایت اصل حسن نیت فی مابین طرفین قرارداد -9ماده 

د اسزناد قزراردا   ، نزرم افز ار هزا    ، برنامزه   ،های فنزی و مهزارتی اسزناد کتبزی، طرحهزا، جزداول      ه اطالعات و داد استراتژیهای ت اری

مراحزل ان زام کزار فرمولهزا و اطالعزات مربزوط بزه بازاریزابی          ،و حقوقی اطالعات مالی و حسابها، اطالعزات و نیازهزای مشزتریان   

مزی گیزرد کزامالً محرمانزه      و امور فنی و ت زاری مربوطزه بزه موضزوع قزرارداد کزه در ضزمن اجزرای آن در اختیزار طزرفین قزرار           

کسزب م ززوز کتبززی از طزرف مقابززل و قززوانین و   عززات بزه هززر شززخص حقیقزی و حقززوقی بززدون   تلقزی شززده و افشزای ایززن اطال  

  ف مقابل می باشد.ل م جبران خسارات وارده از سوی طرکیفری و مستتعقیب مقررات مربوطه قابل 

تنظی  و پس از تبصره  8 وماده  0نسخه و در  3و ل وم قراردادها در اصالاةالصحت  قانون مدنی و اصل 202و  25وفق ماده  قرارداد این

  امضاء متعاقدین هر نسخه در حک  واحد و مزم اتباع می باشد.

 ...............................................................  تاریخ به

 الیاس خواجوی

 شرکت  5955نمایندگی 

 بیمه دی

                                  موسسه صندوق تعاون ورفاه

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 

 منابع طبیعی کشور

 مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی

 


