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 לכבוד
     )להלן: "החברה"( תל אביב 14רחוב התחיה  - 515451623ח.פ.  פורטוגליס בע"מ

 
                                                               סניף ____________ – בקשה לאזרחות פורטוגלית   – הסכם התקשרות 

 

 : פרטי לקוח ראשי
  . " או "המבקש"(אב )"לקוח ____________________________   ת.ז. _________________לקוח: ________השם 

 ____________________.:טלפון  _____________________________כתובת:______________________________
  _________________. _________@_______________וא"ל: _________________________________ד

 . )"דמי טיפול"(  מבקש הכלול בהסכם זהכל מע"מ עבור  כולל₪   10,850סך של  חברהמתחייב לשלם ל הנני, לקוח האב הח"מ, .1

 ₪ לבקשה.  4,000 -כב)כמפורט להלן( המוערכות בממוצע אגרות בתהליך את ה כולליםדמי הטיפול 

 ה.יפורטו בהמשך הסכם ז המבקשיםשאר שמות * __________ :במסגרת הסכםמספר מבקשים 

 )כולל ______ ₪ תוספת בגין תעודות נוספות(* מע"מ כולל___₪ _________ – בגין כל המבקשים בהסכם זה סה"כ לתשלום
 

 : (הכלול בהסכם זה עבור כל מבקש )לבחירה לדמי טיפול  םמיתשלו  מסלולי
 )בכפוף להתחייבות לתשלום הרצ"ב( בהוראת קבע חוץ בנקאיתתשלומים  36ה לעד מסלול פריס

. מסלול זה אינו פוגע במסגרות _______ תשלומים -___ ₪ )כולל מע"מ( בפריסה ל ____פריסת תשלומי דמי הטיפול __
 האשראי של הלקוח. 

 (הרצ"ב תשלומים )בכפוף להתחייבות לתשלוםלשלשה   פריסה -רגיל  מסלול
, לשם הכנת בקשת זה  הסכםמחתימת    עבודה  ימי  7-מדמי הטיפול במועד חתימת מסמך זה ובכל מקרה לא יאוחר מ  40% (א)

 וכתנאי לתחילת טיפול החברה;  היהודיתאישור זכאות מהקהילה 
כצאצא  בפורטוגל הקהילה היהודיתהודעת החברה על אישור עקרוני של הלקוח ע"י במועד  מושולימדמי הטיפול  30%  (ב)

 כהגדרתו להלן(; "אישור הקהילה", )למגורשי ספרד ופורטוגל 
 הלקוחבקשת האזרחות הרשמית הרשמית של  הכנת  לאחר הודעת החברה בדבר השלמת  שולם  תמדמי הטיפול    30%יתרת   ( ג)

מובהר כי תשלום זה כולל את אגרות ההגשה ואי  .עברה להגשה בפורטוגלומוכנותה להגשה ובטרם הו ממשלת פורטוגלל
 תשלומם במועד יפגע בקידום הבקשה.

 הנהוגה בחברת האשראי.אשראי בתוספת ריבית  בכ.תשלומים   24תשלומים ללא ריבית או לעד  3ניתן לחלק כל תשלום לעד 
 

 : במידה והקהילה היהודית דחתה את בקשת הלקוח להכרה בזכאותו כצאצא למגורשי ספרד ופורטוגל  ביטול התקשרותתנאי 
כזכאי מכוח החוק   ולהכיר במהמבקשים    אחד  את בקשת  דחתהכי במידה והקהילה היהודית    דמוסכם לצורך עניין זה בלבמובהר ו

 את כל המסמכים הדרושים להגשת הבקשה לקהילה היהודית  במועד לחברה אישהמצ ובלבד) בנושא צאצאי ספרד ופורטוגל 
לו  החברה תשיב בקש שלא אושר ולגבי המ ההתקשרותבוטל ת (,נדחתה ע"י הקהילה היהודיתלקהילה אשר בקשה בפועל והוגשה 

 לצורך ביצוע ההשבה.  הפרטיםבכתב להשיב תשלום זה עם  שיעביר דרישהימי עסקים מרגע  7תוך  וכל סכום ששולם על יד
 שירותי החברה ו/או מי מטעמה יכללו: כי הריני מאשר בזאת  .2

)ברוב המקרים הכנה ועריכת המסמכים הנדרשים )לרבות בשפה הפורטוגזית( לצורך קבלת אישור הקהילה היהודית בפורטוגל   (א)
 "(. אישור הקהילה)להלן: " הלקוח הינו צאצא למגורשי ספרד ופורטוגל המאשר כי בהודעה במייל(

עם הגשת הבקשה   זרחות לממשלת פורטוגל.לקבלת א  הרשמית  או הכנת המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה/וטיפול בעריכה   (ב)
 טיפולה בבקשה.שירותיה ו החברה אתתשלים הרשמית לממשלת פורטוגל וקבלת אישור ומספר בקשה 

 מעקב ועדכון תדיר של הלקוח בהתקדמות בדיקת בקשתו עד לקבלת החלטת ממשלת פורטוגל.  ( ג)
נדרש אשר , כל מסמך ימים מבקשת החברה 7ותוך  הנני מתחייב להעביר בהקדם האפשרי ,לדמי הטיפול כאמור לעיל בנוסף .3

   .עיכוב הטיפול בה את על מנת למנוע קידום בקשתיהגשת/ל
מודע לכך כי עם חתימת הסכם זה מתחילה החברה לספק את השירותים ומתחייבת, בין היתר, כלפי עובדיה, ספקים ונותני  אני .4

מתחייב כי במידה ויחליט להעביר את הטיפול בבקשת האזרחות הפורטוגלית   ובפורטוגל ועל כן, הלקוח שירותים שונים בישראל
 ל ישמש כ, )למעט ביטול ע"פ חוק הגנת הצרכן( לגורם אחר או להפסיק לקבל את שירותי החברה, מכל סיבה שהיא ובכל עת שהיא

 .בגין שירותים שניתנו  לחברה  יםהמגיע  , כדמי ביטול מוסכמיםן()בכפוף לאמור להל  סכום ששולם על ידו עד למועד הביטול כאמור
במהלך  במידה ויתבקשמוסכם כי טיפול החברה מתייחס לבקשות הנסמכות על מסמכים שמקורם במדינת ישראל. מובהר כי  .5

שוהה תקופה ממושכת במידה ומבקש הבקשה נולד בחו"ל ו/או שהה או ו/או  מסמך נוסף שמקורו אינו במדינת ישראל התהליך,
, ב(")תעודת לידה, תעודת מידע פלילי זרה וכיו העלויות הכרוכות בהמצאת מסמכים מחו"ליהיו , )שלשה חודשים ומעלה( בחו"ל

 ואינן כלולות בדמי הטיפול של החברה. של הלקוח ועל חשבונובאחריותו  ,מדינהב הרשמייםורם ע"י הגורמים רואיש תרגומםב
במידה ותידרש חוות דעת גנאולוגית, לצורך אישור בקשתי על ידי הקהילה, הנני מתחייב לשאת בעלות חוות דעת זו, כפי שתיקבע  .6

ית נדרשת וגכי חוות הדעת הגנאולידוע לי  על ידי הגנאולוג, וכן להמציא לגנאולוג את כל המידע ו/או המסמכים שידרשו לצורך כך.  
 ואינה כלולה בדמי הטיפול של החברה. רק בחלק קטן מאד של הפניות 

להוראות הדין הפורטוגלי התקף ו להצהרותיי  כפוףב זה לעיל בהסכםהינו אך ורק לפי המפורט  ושירותיה ידוע לי כי טיפול החברה  .7
  .במועד חתימת הסכם זה

ידוע לי כי אישור בקשתי הן לקהילה והן למדינת פורטוגל הינו בסמכותם הבלעדית של הקהילה היהודית ו/או ממשלת פורטוגל,  .8
קהילה או אישור האזרחות או את לוחות הזמנים  לפי העניין, ונתונה לשיקול דעתם הבלעדי, וכי אין כל דרך להבטיח קבלת אישור  

מובהר עוד כי לוחות הזמנים בתהליך הם  כמובן לשיקול דעת הגורמים המאשרים.  , הכפופיםלהתקדמות הבקשה והליכיה
 דינאמים ועשויים להשתנות לפי העומס והטיפול בהליך ברשויות הפורטוגליות הרלוונטיות. 
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בישראל  שהי,ומעלה ונעדר עבר פלילי )לא הורשע בעבירה כל  18הינו בגיר בן המפורט בהסכם זה,  כל מבקש/ת מוצהר ומובהר כי  .9

מובהר כי כל עלות עודפת שתחול בהליך בגין  (.בפועל ו/או בכל מדינה אחרת, אשר לפי החוק הפורטוגלי ניתן לגזור בגינה מאסר 
 , לרבות כמפורט להלן. מו הפלילי של המבקש, תחול עליו באופן מלא ובלעדיועברו ו/או ריש

קידום הבקשה ומתן עדכון,  ו ישמרו במאגרי המידע של החברה לצרכי  הלקוח מאשר בחתימתו על הסכם זה כי פרטיו ופרטי בקשת .10
 שירות.

 
 * הסכום הסופי עשוי להשתנות וזאת בהתאם לתוספות בגין מסמכים נוספים כאמור להלן: 

 
 תוספות תשלום להסכם: 

 
  ושם לקוח ט תעודות פירו סה"כ תוספות בש"ח

 תרגום ואשרור עבור ₪ 400תוספת   
)ללקוחות  תעודת יושר עם רישום פלילי

 בעלי עבר פלילי בלבד( 
 

תרגום תעודת יושר עבור  ₪ 400תוספת   
ו/או תעודת לידה בשפה זרה )רלוונטי למי 

חודשים  3-שנולד / גר / שהה מעל ל 
 בחו"ל( 

 
 

 פירוט מבקשים ואופן התשלום במסגרת ההתקשרות: )*כולם יחד ולחוד "הלקוח" / "המבקש"(
 

 מייל 
 

מסלול  טלפון 
 תשלומים 

 סה"כ הסכם
 )כולל מע"מ(

' מס שם הלקוח  

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

     7 

     8 

     9 

     10 

 
 .בהמחאה או בהעברה בנקאית ,אשראיכרטיס בן, ניתן לשלם במזומ

לאחר ביצוע . 515451623ח.פ.  בבנק דיסקונט ע"ש פורטוגליס בע"מ)רמת חן(  102סניף ב 37447לחשבון מס' העברה בנקאית ניתן לבצע 
   ..co.ilpayments@portugalisאו לכתובת מייל:  5122270-03לפקס מס'  העברהיש להעביר את אישור ההעברה, 

 
 

 
 הערות:

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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 :האגרות הכלולות בדמי הטיפול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות האגרה/תשלום/הוצאה שלב  

 אגרת קהילה יהודית בפורטוגל אישור קהילה יהודית 
 

טיפול באימות מסמכים רלוונטיים במשרד  הכנת בקשה רשמית
החוץ בירושלים )אפוסטיל( ו/או אישור 

  נוטריוני ישראלי

 )תעודת לידה ותעודת יושר(. מסמכים בלבד 2לרוב נדרש אישור של -

תעודת  תרגום ואשרור של תעודות נוספות )כגון: דרש גםילעיתים 
יחול חיוב  אלו תותוספ ( ועלתמצית רישום ו/או תעודת שינוי שם

 כאמור להלן. נוסף

תשלומי עו"ד /נוטריון 
 בפורטוגל

של  ומאושר לפורטוגזית*תרגום רשמי 
 .המסמכים הנדרשים

 *העתק נאמן למקור של דרכון המבקש/ת.
 * אימות חתימת המבקש/ת.

* הגשה פיזית של הבקשה לאזרחות במשרד 
לרבות תשלום המשפטים בליסבון )פורטוגל( 

בקשה וקבלת מספר ישיר של אגרת הממשלה 
  .רשמי

מסמכים  שנים אגרות בגין תרגו תשלום חבילת השירותים כוללת-
( והעתק ללא רישום פלילי מעברית לפורטוגזית )ת. לידה ות. יושר

נדרש בנוסף גם , למשנים שם נאמן למקור של דרכון אחד בלבד.
 אישור שינוי שם או תמצית רישום ממשרד הפנים.

העתק נאמן למקור של דרכון ו/או  ככל וידרש תרגום מסמך נוסף-
 עלות נוספת, תתווסף ישום פליליו/או תעודת יושר הכוללת ר נוסף

 אירו.                                     100עבור כל דרכון/מסמך בסך של 

אגרה רשמית של ממשלת פורטוגל לצורך  אגרת ממשלה
 הגשת הבקשה לאזרחות הפורטוגלית.
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 )להלן: "החברה"(תל אביב   14פורטוגליס בע"מ רחוב התחיה  :לכבוד

  התחייבות בלתי חוזרת לתשלום דמי טיפול בתהליך

   להלן: כמפורט כמפורט בהסכםאני הח"מ מתחייב/ת לשלם לחברה דמי טיפול בגין בקשות לאזרחות פורטוגלית 

 מסלול תשלומים רגיל

 : תשלום דמי הטיפול .א

תשלום זה  –סה"כ ___________ ₪ )כולל מע"מ(   - מע"מ( כוללמדמי הטיפול  40%תשלום ראשון ) -שלב א' לתהליך  .1

הינו בעבור התחלת התהליך והכנת הבקשה לקהילה היהודית לצורך קבלת אישור זכאות עקרוני של המבקש )ו/או בני  

 משפחתו( כצאצאי מגורשי ספרד ופורטוגל. 

לא יאוחר  –סה"כ ____________ ₪ )כולל מע"מ(   -מע"מ(  כוללמדמי הטיפול  30%לום שני )תש -שלב ב' לתהליך  .2

 ימים ממועד הודעת החברה על אישור עקרוני של הלקוח )ו/או מי מבני משפחתו( כצאצא למגורשי ספרד ופורטוגל.  7 -מ

לאחר הודעת –_____ ₪ )כולל מע"מ(  סה"כ ______   -מע"מ(    כוללמדמי הטיפול    30%תשלום שלישי )  -שלב ג' לתהליך   .3

ועברה ומוכנותה להגשה ובטרם ה  לממשלת פורטוגל  הלקוחהחברה בדבר השלמת בקשת האזרחות הרשמית הרשמית של  

 מובהר כי תשלום זה כולל את אגרות ההגשה ואי תשלומם במועד יפגע בקידום הבקשה. .להגשה בפורטוגל

בריבית הנהוגה ע"י   בכרטיס אשראי  תשלומים  24ללא ריבית או עד    באשראי  תשלומים  3)עד  ו/או באשראי     ניתן לשלם במזומן .ב

נק דיסקונט ע"ש פורטוגליס בע"מ. את בב 102סניף  37447ו/או בהמחאה ו/או בהעברה בנקאית לחשבון מס' חברת האשראי( 

 . payments@portugalis.co.ilאו למייל:  03-5122270אישור כל תשלום יש להעביר לפקס מס' 

 בהוראת קבע חוץ בנקאיתתשלומים פריסת מסלול 

 כל המבקשים: רכיבי התשלום לפריסת תשלומים )כולל מע"מ( עבור 

 מספר תשלומים לפריסה  התשלום לפריסה  דמי טיפול 

   

 

לתנאי  כפופים, ואיחור בביצועםאחר  או כל נותן אשראי מתן האשראי מטעם מימון ישיר מקבוצת ביטוח ישיר, פריסת התשלומים

 לבין הלקוח.   ןוההתקשרות הישירה בינ החברות

 

 תנאים כלליים: 

ידוע ומוסכם כי כל תשלום הינו בגין שירותי החברה שניתנו/ניתנים במסגרת השלב הרלוונטי והינו בכפוף לתנאי ההתקשרות  (1)

מוסכם כי במידה והלקוח במידה ולא התקבל אישור עקרוני מטעם הקהילה היהודית על הכרת המבקש כצאצא למגורשי ספרד 

סמכים הנדרשים במועד, הוגשה בקשה לקהילה ובקשה זו נדחתה( יופסק ופורטוגל )ובתנאי שהלקוח הגיש לחברה את כל המ

 התהליך והלקוח יהא זכאי להחזר כספי מלא.  

להעביר את הטיפול בבקשת האזרחות  ו/או להפסיק לקבל את שירותי החברההלקוח במידה ויחליט מובהר כי בכל מקרה,  (2)

)שלא בגין דחיית בקשת הזכאות ע"י הקהילה   היא ובכל עת שהיא, מכל סיבה ש או לטפל באופן עצמאי  הפורטוגלית לגורם אחר

ישמשו התשלומים ששולמו ע"י , יום ע"פ חוק הגנת הצרכן( 14למעט ביטול תוך ו )לאחר שהוגשה בקשה לקהילה( היהודית

תשלום כו, כדמי ביטול מוסכמים  מדמי הטיפול  40%  -ולא פחות מ  הלקוח עד למועד הביטול/הפסקה/השהיית התהליך כאמור

  עבור השירותים שביצעה החברה עד למועד זה.

ימים, ייחשב הדבר כהפרה  21, על לנותן האשראילחברה ו/או  , עלה האיחור בביצוע תשלום כלשהולעניין זה מובהר כי ככל ש (3)

ובמקרה כאמור, תהייה החברה )בכפוף לאמור לעיל(    וכהודעה מטעמו על ביטול/הפסקת ההליך  התחייבות הלקוחהיסודית של  

 טיפול בבקשת הלקוח. כל להפסיק לאלתר זכאית 

(4) _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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