شرایط عمىمی و اختصاصی اعطای نمایندگی کارت اعتباری ایرانیان

 – 1شرایط عمىمی نمایندگی:
– تابعیت جهًَری اسالنی ایران
 کارت پایان خدنت یا نعافیت دائو (جًت آقایان)قبَلی در نصاحبٌ اعطای نهایندگی ٍ تأیید ندارک تَسط شرکت (اٍلَیت با نتقاضیانی است کٌ در انر فرٍشٍ بازاریابی دارای ندارک ٍ فعالیت بَدى اند).
 دٍ سال سابقۀ کار نرتبط حداقل ندرک تحصیلی دیپلو (دارندگان ندرک تحصیلی باالتر ٍ نرتبط در اٍلَیت خَايند بَد). دارا بَدن تَان نالی نناسب برای راى اندازی دفتر ٍ پشتیبانی اٍلیٌ -آشنایی بٌ انَر اداری ٍ کانپیَتر

 -2شرایط اختصاصی اعطای نمایندگی
نهایندى باید طی آنَزش يای استاندارد شرکت آنَزش ببیند
جذب حداقل دٍ يهکار فعال در ير نهایندگی
یک نفر نسئَل ارتباط با نشتریان
افراد نَرد نیاز ير نهایندگی صرفا با تأیید شرکت قابل جذب خَايد بَد
نکته:الزم بٌ ذکر است در شرایط یکسان ،اٍلَیت با نتقاضیانی است کٌ شخصا دارای تجربیات فنی باشند .در
صَرت تأیید ندارک  ،با نتقاضی برای انجام نصاحبٌ حضَری تهاس گرفتٌ خَايد شد.
تىجه :در زنان نراجعٌ حضَری برای انجام نصاحبٌ يهراى داشتن اصل ندارک  ،الزانی است .در صَرت
پذیرش در نصاحبٌ ،با نتقاضی جًت انعقاد قرارداد تهاس گرفتٌ خَايد شد.
 -3مدارک مىرد نیاز
 کپی کارت نلی ،شناسنانٌ ٍ کارت پایان خدنت -کپی آخرین ندرک تحصیلی
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 تکهیل ٍ ارسال فرم درخَاست نهایندگی خالصٌ رزٍنٌ کاری -4مزایای نمایندگی
 انتفاع نالی از ناحیٌ تراکنش پذیرندى ٍ نشتری انتفاع نالی از ناحیٌ فرٍش باشگاى نشتریان سًیو بَدن در کارنزد تراکنشًای بانکی انجام شدى در درگاى پرداخت IPG برخَرداری از انتیازات ٍ تخفیفات ٍیژى نهایندگان -5شرایط مکانی دفتر نمایندگی
–نَقعیت دفتر در نحل فعالیت باشد (ننطقٌ ،شًر ،استان) باشد
–نَقعیت دفتر ترجیحا نزدیک بٌ اناکن اداری ٍ خدنات شًری باشد
 نَقعیت ساختهان اداری یا تجاری باشدفضای داخلی دفتر برای برگزاری جلسات با گنجایش حداقل 5نفر نناسب باشد
کیفیت نَارد فَق با نراجعۀ حضَری نهایندى شرکت بررسی خَايد شد -6تجهیزات مىرد نیاز دفاتر
 یک خط تلفن دسترسی بٌ اینترنت با سرعت  1نگ حداقل یک دستگاى رایانٌ فکس ،پرینتر ،اسکنر -نلزٍنات اداری ٍ کاری نرتبط (نیز ،صندلی دستگاى يای آنَزشی ٍ  ،پرزنتَری ٍ…..

 -7خالصه ای از شرح وظایف دفتر نمایندگی
–ندیریت تبلیغات ننطقٌ ٍ اجرای نصَبات شرکت
 حهایت از نشتریان نطابق ضَابط این شرکت در طَل ندت قرارداد -تحقیقات نیدانی بازار فرٍش در ننطقٌنهایندگی با تَجٌ بٌ دیدگايًای شرکت ٍ اعالم نتایج بٌ شرکت
 ندیریت رايکاريای فرٍش اعالم شدى ٍ حهایت کانل از فرٍش دفتر نرکزیشرایط عمومی و اختصاصی اعطای نمایندگی کارت اعتباری ایرانیان – ویرایش اول 221099 -

 حضَر فعال در تهانی برنانٌ يای اجرایی،جلسات آنَزشی،رايبردی ٍ … کٌ بٌ صالحدید شرکت برگزار نیشَد.
 -8کارمزد دفاتر نمایندگی
نهایندگان درصدی از فرٍش نحصَالت ٍ خدنات شرکت در کلیۀ دفاتر نهایندگی ننطقۀ تحت پَشش خَد را
دریافت نیکنند کٌ این درصد قبال بٌ صَرت تعرفٌ اعالم نی گردد.
جزییات ٍ انَاع خدنات ،کارنزد نهایندگیًا ،تعًدات دیگر نهایندى ٍ نتقابال تعًدات شرکت نسبت بٌ
نهایندگیًای خَد ،بٌ نهایندى اعالم خَايد شد.
ندت اعتبار نجَز نهایندگی 2سالٌ بَدى ٍ تهدید قرارداد صرفا ننَط بٌ تأیید این شرکت است ٍ.جٌ ضهانت
دریافت نجَز نهایندگی برای ندت زنان فَق ،نبلغ  1011101110111ریال ،نعادل  11101110111تىمان است کٌ بٌ
صَرت چک یا سفتٌ اخذ نی شَد( .الزم بٌ تَضیح است این ضهانت بابت قرارداديای سفید انضایی نی
باشد کٌ در اختیار نهایندى قرار نی گیرد).
مبلغ حق امتیاز نمایندگی
کالنشًر يا بجز تًران  51,111,111تىمان

نهایندگی نراکز استان  31,111,111تىمان

شًريای درجٌ یک  15,111,111تىمان

شًريای درجٌ دٍ  11,111,111تىمان

پنل عانل فرٍش  1,511,111تىمان سالیانٌ نقدی

پنل عانل فرٍش  311,111تىمان سالیانٌ اعتباری

نبلغ حق انتیاز نهایندگی نیز با تَجٌ بٌ ننطقٌ نَرد درخَاست اعالم نی گردد .کلیۀ يزینٌ يای نهایندگی بٌ
عًدۀ نهایندى است.
 -9ضمانت نامه دریافت نمایندگی
 ارائٌ چک نعتبر بدٍن تاریخ در ٍجٌ شرکت ارائٌ سفتٌ بدٍن تاریخ در ٍجٌ شرکتتىضیح :نهایندى نی تَاند یکی از ردیف يای  2ٍ1راجًت سپردى خَد در نظر بگیرد اسناد تحَیلی بٌ شرکت بٌ
صَرت انانی بَدى ٍ فقط در زنان خرید ٍ عدم تسَیٌ نهایندى نسبت بٌ ٍصَل فاکتَر فرٍش شرکت ٍ با تَجٌ
بٌ يزینٌ يای احتهالی ٍ قانَنی اقدام خَايد شد.
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