בס"ד

הסכם זה בצירוף ייפוי כוח חתומים יש להעביר לפקס מספר  08-3750046ו\או למיילwecheck.f2@gmail.com :

לידי___________________________ :
נשלח לפקס שמספרו___________________________ :
מספר ת.ז___________________________ :

הסכם עריכת בקשה לקבלת אשראי והפצתה לגורמים מממנים
בין:
שם פרטי:

___________________________

שם משפחה:

___________________________

מספר ת.ז:

___________________________

כתובת מלאה (רחוב ,מספר בית ,עיר):

___________________________

טלפון:

___________________________

תאריך:

___________________________
(שייקרא להלן" :הלקוח/ה")
מצד אחד

לבין:
We check

כמפורט באתרhttp://wecheck.finance :
(שתקרא להלן " :החברה ")
מצד שני
מבוא:
הואיל :והלקוח חפץ בקבלת מימון/הלוואה/אשראי/משכנתא אצל גורמים שונים בסכום של_________________ ( ₪להלן" :המימון").
והואיל וחברה עוסקת במתן שירותי עריכת בקשות אשראי בעבור לקוחות והפצתן לגורמים מממנים ,והלקוח בחתימתו על הסכם זה ,מאשר ו/או מצהיר הלקוח ,כי
החברה אינה הגורם המממן אלא עוסקת אך ורק בעריכת בקשת האשראי בעבור הלקוח והפצתה אצל גורמים מממנים ,למציאת פתרונות מימון וכל זאת ללא אחריות
כלשהי ו/או התחייבות מטעמה לתוצאות השתדלותה עבור הלקוח.
והואיל :ולצורך מתן שירותי החברה ו/או לשם עריכת בקשת האשראי בעבור הלקוח והפצתה לגורמים מממנים כגון גופים בנקאיים ו/או גופים חוץ-בנקאיים ו/או
בנקאיים ו/או חברות מימון לקבלת מימון לצורך רכישת רכב ו/או כל סוג של מימון אחר (להלן" :הגורמים המממנים") .החברה צריכה לקבל מהלקוח את הסכמתו
למתן השירות וכן לקבל מאת הלקוח את כל המסמכים הרלוונטיים לפקס שמספרו  08-3750048או למייל  wecheck.docs@gmail.comלשם עריכת בקשתו
והסכמתו להפנייתה לגורמים המממנים.
והואיל :וידוע ללקוח כי הינו מתחייב למסור בידי החברה את כל המסמכים הרלוונטיים ,כפי שיפורטו להלן בגוף ההסכם עצמו.
 6החודשים האחרונים ו\או הוכרז
והואיל :והלקוח יודע ,מאשר ,מסכים ומצהיר כי הוא לא הוכרז חייב מוגבל באמצעים ו\או לא סורבו בחשבונותיו צ'קים במשך
כמוגבל בבנק ישראל ו/או מוגבל חמור ו/או כי הוא אינו פושט רגל ו/או הוכרז ככזה בעבר ו\או כי לא הוגשה נגדו התראת פשיטת רגל \ בקשה לכינוס נכסים ו\או
פשיטת רגל (ביחד ו\או כל אחד לחוד יכונו להלן" :ההגבלות") והינו מאשר ומצהיר כי הוא בעל יכולת החזר למימון אותו הוא מבקש וכי הינו בעל הכנסה קבועה
המאפשרת את החזר המימון אותו הוא מבקש.
והואיל :והלקוח יודע ,מאשר ,מסכים ומצהיר כי בעבור קבלת שירותי החברה עליו לשאת בתשלום ,כפי שיפורט להלן בגוף ההסכם עצמו.

חתימת הלקוח:
עמוד  1מתוך 5

___________________________

בס"ד

הסכם זה בצירוף ייפוי כוח חתומים יש להעביר לפקס מספר  08-3750046ו\או למיילwecheck.f2@gmail.com :
ייפוי כוח כללי נלווה ל " -הסכם עריכת בקשה לקבלת אשראי והפצתה לגורמים מממנים "

אני הח"מ:
שם מלא:

___________________________

ת.ז:

___________________________
___________________________ מספר

מלאה (רחוב ,מספר בית ,עיר):

כתובת

ממנה ומייפה את כוחה של ,wecheck
ו/או נציגיה ו/או שלוחיה ו/או מי מטעמה כמצוין באתר ( http://wecheck.financeיחד ו/או לחוד יקראו להלן" :החברה") כדלקמן:
.1לבקש בשמי ובעבורי הצעות לקבלת מימון בעבורי .להשתמש בכל המסמכים הרלוונטיים שמסרתי לחברה (להלן" :המסמכים").
להעביר את המסמכים ו/או לשלבם בתוך בקשת מימון או אשראי (להלן" :מימון") בעבורי וזאת ע"פ "הסכם עריכת בקשה לקבלת
אשראי והפצתה לגורמים מממנים" ,עליו חתמתי (להלן" :ההסכם") .לפנות בשמי ובעבורי לכל גוף במדינת ישראל.
.2לפנות בשמי ובעבורי לכל גוף העוסק במימון כלשהו במדינת ישראל.
.3להעביר ו/או להפיץ בשמי ובעבורי בקשות מימון ולהפנות אלי חברות מימון ו/או גורמים העוסקים במימון.
.4לבדוק בשמי ובעבורי האם תלויים עומדים כנגדי תיקי הוצל"פ ו/או תביעות משפטיות ,זאת רק לאחר קבלת מלוא המסמכים
הנדרשים והמפורטים בהסכם ,אצל החברה.
.5לבדוק בשמי ובעבורי ולקבל מידע אודותי מחברות מידע כלשהן ו/או לקבל מידע אודותי מגופי מימון שונים.
.6ידוע לי שמעצם ייפוי כוח זה המאפשר לחברה להפיץ את בקשתי ואת המסמכים שמסרתי לחברה לצדדי ג' ,אין שום התחייבות של
החברה ו/או כל גוף מימון ו/או גורם כלשהו לאשר את בקשתי למימון ו/או חלקה והכול על פי שיקול דעת הגוף המממן בלבד.
.7לקבל בשמי ,בעבורי ובמקומי כל דרישה או בקשה או תשובה מהגופים המממנים אליהם תישלח בקשתי.
.8ידוע לי כי החברה תשתמש בייפוי כוח זה בהסתמך על אמיתות כל התחייבויותיי ו\או הצהרותיי ו\או אישוריי כפי שרשום בהסכם.
.9הנני מתחייב בזה לאשר ולקיים כל דרישה חוקית אשר החברה ו/או מי מטעמה ,ידרשו ממני והכל על מנת לקדם את בקשת המימון.
.01הריני להצהיר כי חתימתי על ייפוי כוח זה מהווה גם כתב הרשאה בלתי חוזר מטעמי לטובת החברה לפועל בכל המפורט בהסכם והכל
לפי שיקול דעתה של החברה בלבד.

לראיה בא אני על החתום:
___________________________

חתימה:
___________________________
___________________________
___________________________
(רחוב ,מספר בית ,עיר):

תאריך
פרטי:

שם

משפחה:

שם

___________________________ מספר ת.ז:

___________________________

מלאה

כתובת

חתימה:

חתימת הלקוח:
עמוד  1מתוך 1

___________________________

בס"ד

הסכם זה בצירוף ייפוי כוח חתומים יש להעביר לפקס מספר  08-3750046ו\או למיילwecheck.f2@gmail.com :
אי לכך הותנה ,הוצהר והוסכם בין הצדדים לאמור:
.1

המבוא להסכם זה ,כולו ו/או חלקו ,מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.

.2

ללקוח תהיה האפשרות בעת חתימתו על הסכם זה למסור לשליח מטעם החברה את כל המסמכים הנדרשים לצורך בניית הבקשה
ו/או לחילופין באחריות הלקוח לשלוח לחברה את המסמכים הנדרשים לפי דרישתה  ,תוך כדי כך שברור וידוע ללקוח שמבלי
שיקיים את מלוא התחייבותו לשלוח לחברה באופן מיידי את כל המסמכים הנדרשים  -לא יוכל לבוא בטענה כלשהי כלפי החברה,
לרבות טענות בנוגע לעיכוב בטיפול בעריכת בקשתו ובהפצתה לגורמי מימון שונים וזאת היות וקבלת מלוא המסמכים בחברה הינם
תאני ראשוני והכרחי לצורך עריכת פרופיל לקוח והכנת תיק בקשה.

.3

הלקוח ימסור בידי השליח אשר נשלח ,במיוחד ,על ידי החברה ( שייקרא להלן" :השליח") ,ו/או יעביר לחברה במישרין בהקדם
האפשרי ולא יאוחר מ  7ימים מיום חתימת הסכם זה ,ורצוי שבמקביל לחתימתו על הסכם זה את המסמכים הבאים:
•

צילום ספח תעודת זהות;

•

צילום תדפיסי בנק של שלושה חודשים אחרונים;

•

צילום תלושי משכורת של שלושה חודשים אחרונים;

•

ייפוי כוח כללי לייצוג עפ"י תנאי הסכם זה.

•

כל מסמך רלוונטי ו/או נדרש כפי שיתבקש הלקוח ע"י החברה להמציא;

•

במידה והלקוח בשיקול דעתו ייבחר לשלוח את המסמכים הנדרשים בפקס או במייל ,אזי ברור וידוע ללקוח שללא המסמכים
בשלמותם החברה לא תוכל להשלים את בקשתו ולהפיצה;

•

הלקוח מודע מראש כי עליו למסור ו/או לשלוח את מלוא המסמכים הנדרשים כאשר הם קריאים וברורים [ לא חתוכים ו/או
ערוכים ו/או חלקיים ] וזאת כתנאי הכרחי לצורך בניית פרופיל ותיק בקשה .מבלי שמסמכים אלו יועברו קריאים וברורים לא יוכל
הלקוח לבוא בטענה כלשהי לחברה ועד שיעביר מלוא המסמכים כנדרש.
כל המסמכים שלהלן ,יחד ו/או כל אחד מהם לחוד (ייקראו להלן" :המסמכים הרלוונטיים").

.4

הלקוח מאשר כי ידוע לו ,הוסבר לו והוא נותן הסכמתו לכך מראש כי בטרם פניית החברה לגורמים המממנים היא תעשה בדיקות
זכאות ו/או בדיקות אחרות בהתאם לשיקול דעתה לגבי התאמתו של הלקוח לקבלת מימון (שייקראו להלן" :הבדיקות הראשוניות")
והוא מאשר ומצהיר כי לא חלות עליו ההגבלות ,כאמור במבוא להסכם זה.

.5

הלקוח מאשר ו/או מסכים ו/או מצהיר ,באופן בלתי חוזר ו/או בלתי ניתן לביטול ,מכל סיבה שהיא ,כי שירותי החברה הינם אך ורק
עריכת בקשת האשראי למציאת פתרונות מימון בעבור הלקוח והפצתה אצל צדדים שלישיים וכי ידוע לו בצורה ברורה וודאית ו/או
שהוסבר לו בצורה הברורה ביותר כי החברה אינה נותנת מימון כלשהו ואינה זו שתיתן את ההלוואה ללקוח .הלקוח מאשר ו/או
מצהיר ו/או מסכים כי ידוע לו באופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול כי החברה תיתן לו שירות זה בלבד ,ותפיץ בקשתו המלאה
למימון בסכום שהתבקש על ידו אצל גורמי מימון ,כפי שהחברה תמצא לנכון .

.6

הלקוח מאשר כי ידוע לו כי אין אחריות כלשהי לתוצאה כלשהי מצידה של החברה וכי לאחר יצירת הקשר שבינו לבין גורם מממן
ובמידה ונוצר קשר תהא התנהלותו אל מול הגורם המממן בלבד .לחברה לא תהיה כל אחריות לתוצאות ו/או לעובדה כי הלקוח
קיבל מימון חלקי ו/או מלא ו/או לא קיבל מימון כלל .כאמור הדבר בשיקול דעת הגורם המממן בלבד.
ידוע ללקוח כי מידע חלקי ו/או מצג שווא ו/או מידע שאינו אמיתי ו/או נכון שנמסר על ידו לידי החברה עלול להכשיל פעולת החברה
ובמצב מעיין זה לא תהיה ללקוח כל טענה כנגד החברה והלקוח מודע מראש כי עליו למסור לחברה אך ורק מידע אמיתי נכון ומלא .7
וכזה התואם את המצב העובדתי המלא.

.8

החברה תשמור ו/או תשתמש במסמכים הרלוונטיים אך ורק למתן שירותיה ע"פ הסכם זה.

חתימת הלקוח:
עמוד  2מתוך 5

___________________________

בס"ד

הסכם זה בצירוף ייפוי כוח חתומים יש להעביר לפקס מספר  08-3750046ו\או למיילwecheck.f2@gmail.com :
.9

הלקוח מאשר ו/או מסכים ו/או מצהיר ,באופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול ,לשלם לחברה בעבור שירותיה ,כאמור בהסכם זה את
מלוא הסכום שהתחייב וזאת בשל פעולות החברה המפורטות בהסכם זה וללא כל קשר ו/או התחייבות מצד החברה לקבלת המימון
בפועל [ שכאמור החברה גם אינה יכולה להתחייב לכך היות והיא אינה זו המעניקה שירותי מימון כלשהם] .
:הסכומים שישולמו ע"י הלקוח לחברה
•

הבדיקות
תשלום הוצאות :בגין הוצאותיה של החברה בעריכת בקשת האשראי והפצתה ,השליח שנשלח ללקוח ,ביצוע
הראשוניות לזכאות הלקוח לקבלת מימון ו/או לצורך הפניה לגורמים המממנים ו/או לצורך העברת המסמכים הרלוונטיים
לגורמים המממנים ו/או בעבור כל הוצאה אחרת סך של ( 1.25%אחד נקודה עשרים וחמישה אחוזים) מגובה בקשת המימון של
הלקוח או סך של  ₪ 937עפ"י הגבוה מביניהם .הסכום הנזכר בסעיף זה (ייקרא להלן" :תשלום ההוצאות").

•

עמלת תוצאתית :במידה וכתוצאה מפעולות החברה יקבל הלקוח את האשראי ו/או את המימון המבוקש על ידו ו/או כל חלק
ממנו ,אזי הלקוח ישלם לחברה מעבר לסכום הנקוב בסעיף 9א לעיל ,סך נוסף בגין עמלה ובשיעור ( 1.25%אחד נקודה עשרים
וחמישה אחוזים) מגובה סכום המימון שיקבל הלקוח בפועל  .הסכום הנזכר בסעיף זה ( ייקרא להלן " :העמלה") .הלקוח
מתחייב לעדכן את החברה מהו גובה המימון אותו קיבל ולשלם לחברה את העמלה תוך  5ימים מיום קבלת המימון בפועל.
במידה והלקוח לא עדכן את החברה בדבר גובה המימון שקיבל ,תהא החברה זכאית לגבות ממנו את מלוא סכום העמלה
מבקשת המימון שהגיש.

 .01הלקוח מאשר ו/או מסכים ו/או מצהיר ,באופן בלתי חוזר ו/או בלתי ניתן לביטול ,כי תשלום ההוצאות הינו כתשלום עבור הוצאות
החברה וכי לא יוכל לבטל את התחייבותו לתשלום ההוצאות ו/או לדרוש את קבלת תשלום ההוצאות בחזרה ו/או לתבוע את החברה
בגין תשלום ההוצאות וכל זאת תוך שהלקוח מאשר ,מצהיר ומסכים באופן בלתי חוזר ו/או בלתי ניתן לביטול מכל סיבה שהיא
מאחר וידוע לו שתשלום ההוצאות לחברה אינו מותנה בקבלת המימון וכי לא הובטח לו על ידי החברה כי יקבל את המימון ו/או כל
חלק ממנו ומדובר בהוצאות שהוצאו בפועל על ידי החברה בטיפול בעניינו של הלקוח.
 .11החברה לא תישא בכל אחריות בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מהגורמים המממנים ולא תהיה צד לכל
ההתקשרות בין הלקוח לבין הגורמים המממנים ואין לה כל אחריות במישור היחסים בין הלקוח לבין הגורמים המממנים.
 .21מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תהא החברה רשאית למנוע מכל לקוח להשתמש בשירותיה ,באופן זמני או לצמיתות וזאת על פי שיקול
דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש ,לרבות ,בין היתר אך לא רק ,ובכל אחד מהמקרים הבאים:
•

הלקוח עבר על הוראות הדין;

•

הלקוח הפר תנאי מתנאי הסכם זה;

•

הלקוח מסר בעת העברת המסמכים הרלוונטיים פרטים שגויים ו/או מטעים ו/או מוטעים ו/או חלקיים;

•

הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה;

•

הלקוח לא עמד בתנאי קבלת המימון;

•

הלקוח הפך לפושט רגל ,נכנס לפירוק ,נפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל ו/או איחוד תיקים ו/או הוכרז הוא כחייב מוגבל באמצעים
ו/או כל הליך דומה אחר ו\או חלות עליו ההגבלות ,או כל אחת מהן ,כהגדרתן עפ"י הסכם זה.

 .31הלקוח מצהיר ,מאשר ומתחייב להשתמש בשירותי החברה בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
•

הלקוח הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;

•

ללקוח מלאו  18שנים;

•

הלקוח מסכים לכל תנאי החברה לרבות חשיפת פרטים אישיים כמפורט במסמך זה;

•

הלקוח הצהיר בפני החברה כי איננו פושט רגל ו/או לא חזרו לו צ'קים בחצי השנה האחרונה ו/או לא היה מוגבל בשנה
האחרונה ו/או לא מתנהלים כנגדו תיקים בבתי משפט ו/או בהוצאה לפועל ו/או אין כל מניעה חוקית אחרת מהלקוח לקבל
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___________________________

בס"ד

הסכם זה בצירוף ייפוי כוח חתומים יש להעביר לפקס מספר  08-3750046ו\או למיילwecheck.f2@gmail.com :
•

הצעות מימון והוא מצהיר ומאשר ,באופן בלתי חוזר כי לא חלות עליו ההגבלות ו\או כל חלק מהן ,כהגדרתן עפ"י הסכם זה וכי
הינו בעל יכולת החזר ובעל הכנסה קבועה ,שיש ביכולתם לשאת בנטל החזר המימון המתבקש על ידו.

•

הלקוח עושה שימוש בשירותי החברה עבור עצמו בלבד ,במידה והלקוח עושה שימוש עבור אחר -על הלקוח ליידע את החברה
בדבר עניין זה;

 .41מובהר ,כי החברה אינה אחראית על כמות הגורמים המממנים אשר יצרו קשר עם הלקוח ו/או בכלל .הגורמים המממנים הם אלה
הנותנים את המימון ואין ביכולת החברה להשפיע על שיקול דעתם ואין לה אחריות כי מי מהגורמים המממנים חזר אל הלקוח ואם
לאו..
 .51ידוע ללקוח כי את המסמכים הרלוונטיים עם פרטיו האישיים של הלקוח ,החברה מעבירה בפקס ו/או במייל ו/או בדואר ו/או
באמצעות שליח לאותם גורמים מממנים אליהם מצאה החברה לנכון להפנות בקשת הלקוח ואין באחריותה של החברה לדעת מה
נעשה עם המסמכים הרלוונטיים לאחר שליחתם .בחתימתו של הלקוח על הסכם זה נותן הוא הרשאה מראש לחברה לעשות כן ופוטר
אותה מכל נזק ישיר ו/או עקיף שיכול להיגרם לו כתוצאה מכך.
 .61הגורמים המממנים אשר אליהם החברה מעבירה את המסמכים הרלוונטיים הינם גורמים העוסקים במימון ולחברה אין שום קשר
ו/או אחריות לטיב שירותיהם והיא איננה אחראית על תקינות עיסוקם ו\או על אופן התנהלותם ואין היא אחראית ואינה יודעת,
למיטב ידיעתה ,אם יש בידיהם את האישורים הרלוונטיים לעסוק במימון.
מובהר ,כי החברה היא גורם המקשר בין הלקוח לבין גורמים מממנים .זוהי פעילות החברה ולא כל פעילות אחרת.

החברה איננה

הגורם המממן .בנוסף מובהר ,כי אין באחריות החברה לדעת איזה שימוש יעשה במסמכים הרלוונטיים ולאן יועברו פרטי הלקוח .71
לאחר הפניתם לגורמים המממנים.
 .81באחריות הלקוח בלבד לערוך את השוואת המחירים בין ההצעות שיקבל הלקוח מהגורמים המממנים במידה ויקבלם ובכל הקשור
עם עלויות הריבית ,ההחזרים ,העמלות וכו' ,הכול כפוף אך ורק להסכמים שבין הלקוח לגורמים המממנים ואין לחברה אחריות
כלשהם בנוגע לכל אלה ובכלל.
 .91ידוע ללקוח כי תשלום ההוצאות הוא בעבור עריכת בקשת האשראי והפצתה לגורמים המממנים .ידוע כי החברה אינה זו שנותנת את
המימון ומי שנותן את המימון ,אם בכלל ,הם אותם גורמים מממנים .מובהר  ,כי למרות מאמצי החברה ושירותיה היא איננה
מתחייבת כי גורמים מממנים כלשהם יאשרו את בקשת המימון ו/או חלקה.
 .02הלקוח מאשר ומצהיר כי חתם על ייפוי כוח לטיפול והפנייה עפ"י הסכם זה לטובת החברה וכי בחתימתו על הסכם זה ועל ייפוי הכוח
הנ"ל הלקוח מייפה את כוחה של החברה לפנות בשמו לגורמים מממנים וכן מאשר ,באופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול ,מכל סיבה
שהיא כי האמור בהסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מייפוי הכוח הנ"ל וכי כל האמור בייפוי הכוח הנ"ל מהווה חלק בלתי נפרד
מהסכם זה.
 .12אין לראות במסמך זה אישור סופי לקבלת המימון בשום אופן ואין החברה אחראית לכך שהלקוח לא יידרש לשלם עמלות למיניהם
כגון ,עמלת הקצאת אשראי ו/או דמי טיפול ו/או פתיחת תיק ו/או כל הוצאה אחרת הנדרשת לצורך העמדת המימון ללקוח בידי
הגורמים המממנים.
 .22ראוי לציין כי במידה והחברה לא איתרה שום גוף מממן המוכן לתת ללקוח מימון מלא ו/או חלקי ,הלקוח לא יחויב בתשלום כלשהו
למעט תשלום ההוצאות בעבור בניית פרופיל הלקוח ובניית תיק הבקשה וכן הוצאות החברה לרבות שליחויות ,דואר וכיוצ"ב.
 .32הצדדים מקנים בזאת התניית שיפוט ייחודית לכל הקשור בהסכם זה לבית המשפט שבמחוז צפון ולו בלבד.
 .42הלקוח מצהיר כי טרם חתימתו על הסכם זה ,קרא את כל תוכנו בעיון רב ,הבין את תוכנו מההיבט המשפטי ובחתימתו על הסכם זה,
הוא מצהיר ו\או מאשר ,באופן בלתי חוזר ו\או בלתי ניתן לביטול ,מכל סיבה שהיא ,את ידיעתו והבנתו של כל האמור בהסכם ואת
חתימתו ,ברצונו החופשי והמלא על הסכם זה ולאחר שקרא את תוכנו הבין אותו והסכים לו.
 .52הלקוח מצהיר כי חתם על הסכם זה מרצונו החופשי והמלא ,תוך כדי כך שהוא פנה לחברה לאחר שהבין וצפה בהסכם זה באתר
החברה ובלא שהופעל עליו כל לחץ או הובטחו לו דברים אחרים באמור בהסכם זה ובמידה וקיימת או תהיה סתירה ו\או סתירות
כלשהן בין מה שהלקוח טוען שנאמר לו בע"פ ו\או הרשום בתקנון האתר ו\או נירשם באתר החברה ,אזי האמור בהסכם זה יגבר
ויהיה הקובע.

חתימת הלקוח:
עמוד  4מתוך 5

___________________________

בס"ד

הסכם זה בצירוף ייפוי כוח חתומים יש להעביר לפקס מספר  08-3750046ו\או למיילwecheck.f2@gmail.com :
 .62בכל מקרה שללקוח יהיו טענות ו/או דרישות כלשהן והלקוח יבחר לפנות לערכאות ו/או לפנות למוסדות שלטוניים ו/או לפרסם דבר
מה באמצעות האינטרנט ו/או בכלל ,אזי הוא מצהיר ,מסכים ומתחייב כי בקרות האמור הוא יציג תוכן הסכם זה בפני כל גוף אליו
הוא יפנה ובטרם העלה טענה ו/או פנייה ו/או הגיש תביעה ו/או פרסם פרסום כלשהו .פנייה ו/או פרסום שיעשה תוך הסתרת תנאי
 .72הסכם זה תהווה פניה ופרסום שאינם בתום לב ו/או תוך הצגת עובדות שאינן נכונות והחברה תהא רשאית לנקוט כנגד הלקוח בגין
הפרת הסכם זה את מלוא נזקיה בנוסף לסעדים המוקנים לה בהתאם להוראות הדין.
 .82בכל מקרה שללקוח יהיו טענות ו/או דרישות כלשהן חובה על הלקוח לפנות בראש ובראשונה לחברה ויעביר עותק ישירות למנכ"ל
החברה בפקס שמספרו  083750500בנוסף למייל שכתובתו  wecheck10@gmail.comותינתן למנכ"ל החברה שהות של עד  14ימי
עסקים על מנת להגיב לתוכן הפנייה ולבחון אם החברה חרגה מהתחייבויותיה כאמור בהסכם זה.
 .92הלקוח מאשר ו\או מצהיר ,באופן בלתי חוזר ו\או בלתי ניתן לביטול ,מכל סיבה שהיא ,כי הוא העביר את הסכם זה לידי החברה
באמצעות משלוח מייל ו\או באמצעות משלוח פקס ו\או באמצעות הודעת טקסט כלשהי ,לרבות ,אך לא רק באמצעות אפליקציית
 ,Whatsappועל אף האמור יש לראות את חתימתו על הסכם זה ו\או על כל מסמך אחר הקשור ,במישרין ו\או בעקיפין עם הסכם זה
כחתימה מקורית וכי לא יוכל לטעון לאמיתות חתימתו בשל משלוח הסכם זה ו\או כל הקשור בהסכם זה באמצעות משלוח פקס ו\או
מייל ו\או הודעת טקסט כלשהי.

לראיה בא אני על החתום:
תאריך:

___________________________

שם פרטי:

___________________________

שם משפחה:

___________________________

מספר ת.ז:

___________________________

טלפון:

___________________________

חתימה:

___________________________

קבלה זמנית
*תשלום זה הינו בגין האמור בסעיף 9א' להסכם דלעיל.

אישור לחיוב כרטיס אשראי
לאחר שאישרתי לחברה בשיחה טלפונית "לתפוס" מסגרת בעבור חיוב עתידי עד שאקרא את תנאי ההסכם ולאחר שהבנתי את
תנאי ההסכם וחתמתי על ההסכם ,הנני מאשר לחייב את כרטיס האשראי ועצם חתימתי על ההסכם תמנע ממני לטעון כי החיוב
היה טלפוני וללא ידיעתי ובמסמך חסר .אני מתחייב בזאת שלא לבטל את החיוב מכל סיבה שהיא ובהתאם לתנאי הסכם זה לעיל.

ת.ז של בעל הכרטיס:

___________________________

סוג הכרטיס (ויזה ,ישראכרט וכו') :

___________________________

מספר כרטיס מלא:

___________________________

תוקף:

___________________________

 3ספרות בגב הכרטיס (:)CVV

___________________________

מספר תשלומים:
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