شيوهنامه عقد قزارداد تامين نيزو با شزكتهاي همكار
(مزبوط به بيمه پزسنل قزاردادهاي ارتباط با صنعت)

دز خصًص بيمٍ پسسىل پسيضٌاي قسازدادَبي ازتببط بب صىعت ،وكبت ذيل خبطس وشبن ميگسدد:
 -1پسسىل پسيضٌاي قطعبً ببيستي دز شعبٍ  13تأميه اجتمبعي بيمٍ گسدود.
 -2شسكت بيمٍگصازِ َمكبز ببيد اش طسيق عقد قسازداد تأميه ويسي بب معبيوت پطيَش ي فىبيزي داوشگبٌ ،ازتببط
پسسىل بيمٍ شدٌ زا بب قسازداد ازتببط بب صىعت استبد مسبًطٍ ،زسمي ي قبوًوي كىد.
مزاحل كار به شزح سيز ميباشد:

 -1شسكت بيمٍگصاز پيسي َس قسازداد ازتببط بب صىعتِ يك مجسي ،يك قسازداد تأميه ويسي بب معبيوت پطيَشي
داوشگبٌ مىعقد ميومبيد( .دز مته ايه قسازداد بٍ قسازداد اصلي ازتببط بب صىعت اشبزٌ ميگسدد كٍ زابطٍي قبوًوي
بيه دي قسازداد بسقساز ببشد ).مته قسازداد مًزد قبًل شعبٍ  13مطببق "پيًست شمبزٌ  "1ميببشد.
 -2شسكت بساي قسازداد خًد بب معبيوت ،وسبت بٍ اخر زديف اش شعبٍ  13اقدام ي پسسىل مسبًط بٍ قسازداد زا دز
ذيل ايه زديف بيمٍ ميومبيد( .شسكت قطعب بب اخر زديف بساي قسازداد آشىب ميببشد .معسفي بٍ شعبٍ اش طسيق
دفتس ازتببط بب صىعت صًزت ميپريسد).
 -3دز پبيبن قسازداد اصلي (قسازداد ازتببط بب صىعت) شسكت بيمٍ گصاز دز مًزد قسازداد خًد بب معبيوت (قسازداد
تأميه ويسي) اش شعبٍ  13سبشمبن مفبصبحسبة بيمٍ دزيبفت ي بٍ داوشگبٌ ازائٍ ميومبيد.
 -4داوشگبٌ جُت اخر مفبصبحسبة قسازداد اصلي (قسازداد ازتببط بب صىعت) اش مفبصبحسبة شسكت بيمٍ گصاز
استفبدٌ ميومبيد.
توضيح كامل فزآيند اخذ مفاصا حساب قزارداد اصلي:

فسض كىيد يك قسازداد ازتببط بب صىعت بيه داوشگبٌ ي شسكت آة ي فبضالة تُسان بٍ مبلغ  1111زيبل مىعقد گسديد.
پسسىل قساز داد شبمل  2عضً َيئت علمي 4 ،كبزمىد زسمي ي قسازدادي داوشگبٌ ي َ 4مكبز پسيضٌاي ميببشد .مببلغ
دزيبفتي اعضبي َيئت علمي ي كبزمىدان زسمي ي قسازدادي داوشگبٌ  011زيبل ي مببقي ( 311زيبل) حقالصحمٍ پسسىل
پسيضٌايست كٍ اش طسيق شسكت بيمٍ گصاز (مطببق بب قسازداد تأميه ويسي) پسداخت شدٌاست .لرا دز شمبن اخر مفبصب
حسبة قسازداد  011زيبل اش قسازداد كٍ معبف اش پسداخت بيمٍ سبشمبن تأميه اجتمبعي ي  311زيبل آن ويص دازاي
مفبصبحسبة قسازداد تأميه ويسي ميببشد.

