
 

הזמנת שרותי תיווך לקוח מגורים/מסחרי/קניה/השכרה 
                                 

שם הסוכן:דוד דורה , מס' רישיון:3132249 ת.ז:203606868 נייד: 053-4241016 
1.סוג הנכס המבוקש: דירה / קוטג' / פנטהאוז / וילה / מגרש / תעשייה / משרד / חנות / מחסן / אחר *................................................... 

2.פרטי המזמין: 

שם (1)...........................................................ת.ז..............................................טל:...................................................................... 

חברה(2).......................................................ח.פ..............................................טל:...................................................................... 

מכתובת:.………………………………………………………… 

דואר אלקטרוני: .…………………………………( שנינו ביחד וכל אחד לחוד- להלן המזמין). 

הערות: ................................................................................................................................................................................ 

4. פרוט נכסים מוצעים ללקוח: 
                                                                           

אני הח"מ מצהיר בזאת כי ביקשתי מכם לפעול למציאת נכס כמפורט לעיל, ואני מתחייב לשלם לכם עמלתכם בהתאם לתעריף המפורט מטה, 5.
וזאת מיד לאחר שהושג הסכם מחייב ביני ו\או בין כל אדם או גוף אחר שאני קשור אליהם במישרין ו\או עקיפין, לבין הצד השני לעסקה. 

הנני מתחייב בזאת למסור לכל גורם שאופנה אליו על ידכם כי הזמנתי שירותי תיווך במקרקעין באמצעותכם ולהודיעכם מיד תוצאות הביקור 
ועל כל הסכם ו\או זיכרון דברים שנעשו ביני לבין הגרום האמור. הנני מתחייב שלא אמסור לזולתי ו\או לכל צד ג' שהוא, מידע כל שהוא שנאמר 

לי על ידכם ביחד לעסקה, אלא לשם ביצועה על ידי או על ידי גורם הקשור עמי. 
הנני מסכים כי שיעור עמלתכם יהיה כדלקמן(ויתווסף לה מע"מ כחוק). 

קניה- 2% מהסכום הכולל עפ"י ההסכם ( לרבות ציוד,ריהוט וכדו').  
השכרה -חודש חד פעמי. 

עמלת התיווך תשולם לגורם המתווך החתום על ההזמנה 

כל התשלומים הנקובים ישולמו בש"ח ביום חתימת החוזה ו\או חתימת הסכם מחייב. באם לא אשלם לכם את עמלתכם הנ"ל במועד המוסכם, 6.
הרי אשלם לכם בנוסף לה הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן,בצירוף מצטברת של 4% לחודש מיום ביצוע העיסקה ועד ליום התשלום 

בפעול, בצרוף כל ההוצאות שיהיו לכם עקב אי – תשלום במועד כאמור. 

במידה ויתווספו נכסים ו\או חלקי נכסים נוספים לעסקה המקורית, תהיו זכאים לעמלה גם עבור נכסים ו\או חלקי נכסים אלה בשעור כמפורט 7.
לעיל. 

הזמנתי זו מתייחסת לפרטים שלעיל וכל עסקה שתתפתח מהזמנה זו. 8.

הנני מצהיר כי נמסר לי על ידכם כי בטרם אתקשר בהסכם ביחס לנכס שיוצע לי על ידכם יהיה עלי לבדוק בעצמי או באמצעות בא כוחי את כל 9.
הפרטים המהותיים הנוגעים לנכס נשוא עסקת התיווך . 

הזמנה זו היא כלפי  /כל אחד מסוכניו המורשים/ כלפי הגורם המתווך החתום על ההזמנה 10.

• *                                                                                            
 .............................................                                              ..................................................

תאריך                                                                                   חתימה 

       רחוב/כתובת  עיר תאריך
גוש חלקה ותת חלקה

                     תאור מס'
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