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 SNTE 

 المسح مع البريدي الحساب من االقتطاع اتفاقية عقد

 
 (SNTE) التربية لعمال الوطنية النقابة :الطرفين بين المسح، مع البريدي الحساب من االقتطاع اتفاقية العقد هذا يضبط :10المادة

 ............................................مفتاح......................................................................................... :رقم البريدي الحساب صاحب.................................................................................................................................................. (:ة)والسيد 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... :العمل مكان

 االتفاقية هذه تستغل :10المادة/ .المسح مع البريدي لحسابا من االقتطاع اتفاقية استعمال كيفيات العقد هذا يحدد :10المادة

 /.الوطنية بناءا على العقد الموقع بين النقابة و نجمة 10 المادة في المذكور( ة)المستفيدأتاوى شريحة نجمة من  لتسديد

 في المذكور (ة)المستفيد عاتق على(SNTE)التربية لعمال الوطنية للنقابة الجاري البريدي والحساب البريد خدمات :10المادة

شريحة نجمة و وافق صراحة على االقتطاع من حسابه البريدي حقوق  اقتنى عامل كل مستفيدا يسمى :10المادة /.10 المادة

 استالمه و الشروط لكل ملفه استيفاء بعد للمستفيد البريدي الحساب من االقتطاع عملية تبدأ :10المادة/ .شريحة نجمة

 مصادق التعريف بطاقة من نانسخت (2./مشطوبان انبريدي انصك (10: اآلتية الوثائق من ملفال يتكون :10المادة/ .لشريحته

 العقد هذا على اإلمضاء(5(./مرفق نموذج) تعهد رسالة( 4/(.مرفق نموذج) باالقتطاع اإلذن و الطلبنسختان من ( 3./عليهما

 المتفق المبلغ يسحب ال أن على العقد هذا خالل من 10 المادة في رالمذكو( ة)المستفيد يتعهد:10المادة /.عليه المصادقة و

 10 المادة في المذكور( ة)المستفيد تتوق شريحة الرصيد في النقص حالة في:10 المادة /.الجاري البريدي حسابه من عليه

 مستحق الدين مبلغ يصبح :01 المادة/.العقوبات قانون من 375و 374 المادتين على بناء القانونية اإلجراءات تبعات يتحملو

 العقد هذا شروط من شرط ألي 10 المادة في المذكور( ة)المستفيد احترام عدم حالة في تلقائيا العقد ويفسخ فورا، األداء

 محل 10 المادة في المذكور( ة)المستفيد كان إذا ما حالة في(2./العمل عن التوقف حالة في( 0: التالية الحاالت في وخاصة

 يتمكن لم تفسيره أو العقد هذا تنفيذ عن ناشئ خالف أي أن على الطرفان اتفق :00 المادة /.كان سبب ألي قضائية متابعة

/ .العقد هذا ببنود االلتزام عدم قضايا في كذا و فيه تفصل التي بالجزائر امحمد سيدي محكمة على يحال وديا حله من الطرفان

 /.قدمها التي المعلومات بصحة ويلتزم تحفظ، دون العملية هذه شروط كامل على لعاط قد أنه( ة)المستفيد يعلن :00 المادة

  .العقد هذا في جاء بما التزامه 10 المادة في المذكور المستفيد يوقع :00 المادة

        

 التربية لعمال الوطنية النقابة هيئة ختم المستفيد إمضاء اإلمضاء على المصادقة
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