
 

 

 

 

 

هدایت تراکنش  فرم درخواست همکاری                  تاری    خ :     /      /                           
 

 مشخصات فردی 

 :   نام پدر : 
ی

 نام :  نام خانوادگ

 کد میل :   شماره شناسنامه :   محل صدور : 

 تاری    خ تولد :   وضعیت تاهل :   محل تولد :  

 محل سکونت 

 استان :   شهرستان :   کد پستی :  

 آدرس محل سکونت :  

وری :    شماره ثابت :  شماره همراه :   شماره ضر

 اطالعات حساب 

 شماره حساب جاری :   شبا : 

 نام بانک :   نام شعبه :   کد شعبه :  

ح فعالیت  شر

ان حجم فروش در ماه :   ر  شغل :   شهر محل فعالیت :   برآورد می 

 نیاز مدارک مورد 

 
 کارت میل برابر با اصل  کتی   -1

 شناسنامه  ر با اصل  برابکتی   -2

کت  -3 ی جهت ارائه به شر ق تابانآگوایه امضا محضر  سال گسیی شر

 جام کارحسن ان  تمیلیون تومان جهت ضمان  50به مبلغ   چک -4

 تائیدیه نماینده 

 
 تعهد یم نمایم که تمایم مدارک و اطالعات ارائه شده کامال صحیح و مطابق واقعیت یم باشد و با امضای خود آنرا گوایه یم نمایم .            اینجانب                    

 
 

کت امضا و مهر  ق تابان شر  آسال گستر شر

 
 

 امضا و اثر انگشت نماینده  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ایط  ح ذیل میباشد شر  به شر
ی

 : اولیه واگذاری نمایندگ

 

 آشنایی اولیه در خصوص حوزه دستگاه های کارتخوان  -1

اژ  ا بزی دفتر امکان راه اندا -2  متر   15حداقل متر

 دی کارتخوان عد  10ل یک پک توان خرید حداق -3

 حداقل دیپلم  مدرک تحصیل  -4

ز و صندیل اداری ، دارا بودن امکانات اولیه راه اندازی دفتر از قبیل  -5 ،  پرینتر )کاره   3دستگاه  سیستم کامپیوتر یا لپ تاپ ،مت 

 و ... ( و کپ   اسکتز 

کت امکان مراجعه  -6  و عقد قرارداد رسیم ش رایگانجهت آموز حداقل یکبار به دفتر مرکزی شر

 زیر الزایم میباشد :  انتخاب ییک از موارد  •

 وانایی پرداخت ت -7
ی

 یون تومان میل  5به مبلغ  انحصاریغت   قرارداد هدایت تراکنش حق نمایندگ

 توانایی پرداخت  -8
ی

 یون تومان میل 10به مبلغ  انحصاری شهرستان قرارداد هدایت تراکنش حق نمایندگ

 توانایی پرداخت  -9
ی

 یون تومان میل 20به مبلغ  استانانحصاری  قرارداد هدایت تراکنش حق نمایندگ

 

 
ی

 :  مزایای دریافت نمایندگ

ی نماینده از با قیمت رقابپر  انواع دستگاه های موجود در بازار  ارائه -1  محل فروش به جهت سود حداکتر

 دستگاه فعال به بعد (  100ل شده توسط نماینده به صورت ماهانه ) از مزد تراکنش دستگاه های فعاکار امکان دریافت   -2

ییحعقد قرارداد  -3 کت   بهدر خصوص تعهدات نماینده  تشر  بالعکس و شر

 خوب در تعداد فروش رد امکان خرید به صورت نقد و چک برای نماینده در صورت عملک -4

ات دفتر  طایاعامکان  -5 ز  تجهت 
ی

 سایط اق به صورت نمایندگ

یان نماینده ) از امکان  -6 ایط نقد و چک برای مشتر  ال به بعد ( دستگاه فع  200استفاده از شر

 پاسارگاد PSP برای پذیرندگان ساعته 48پرداخت نوین و PSP ساعته دستگاه ها برای پذیرندگان  24فعالسازی  -7

 دستگاه  50به ازای خرید هر دی و سکه طال دریافت جوایز نق -8

 ، پرچم اعطای   -9
ی

کت کد رسیم نمایندگ ی ، شرسید و ... با لوگوی شر ز  رومت 

 عددی  10ارسال رایگان خرید پک های  -10

 اعطای  -11
ی

کت نمایندگ ات برق صنعپر  شامل دیگر حوزه های کاری شر ز  و تجهت 
ی

 (دستگاه فعال به بعد 300از  ) انواع لوازم خانیک

 درصد جهت توس 2سهیالت بانیک با کارمزد اعطای ت -12
ی

 دستگاه فعال به بعد ( 400) از عه دفتر نمایندگ

 

 
ی

ایط فوق الذکر و مورد قبول بود در صورت قطیع بودن درخواست نمایندگ درخواست همکاری را پر نموده و همراه با مدارک   ، فرم ن شر

کت ارسال نمائی  . د درخواسپر به دفتر شر


