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  yaarash@export.gov.ilלמייל נא לשלוח בקשה חתומה 

 שיתופית( אנו הח"מ _____________________________________ )חברה, שותפות, אגודה
              * נא לסמן בעיגול הזהות המשפטית

 _______________________ / עוסק מורשהח.פ.
 טלפון:__________ פקס: ______________ 

 _________________________________________________כתובת )נא לא לציין ת.ד.(:  
 _________________________איש קשר: __________________ תפקיד: ___________

 דוא"ל: ____________________________  נייד: ______________________________
 

 . בטוקיו מותקיייין שיהטעימות  יבאירוע להשתתףמעונינים 

 . באירוענו מתחייבים כי נציג מוסמך מטעמנו ייצג אותנו א .1

, וזאת לאחר לפיו אנו מתאימים להשתתף הייצואמכון כפופה לאישור  באירועידוע לנו כי השתתפותנו  .2
ומכון הייצוא יקבע, את פרופיל החברה והמוצרים הרלוונטיים עבור הפעילות. ידוע לנו כי במידה  שיבחן

לפני  מסר לנו הודעה על כך )כחודשתי, אירועכי איננו מתאימים להשתתף בעל פי שיקול דעתו הבלעדי, 
ר דמי ההשתתפות ששילמנו במלואם, אך לא נהיה זכאים לכל פיצוי ונהיה זכאים להחז ,מועד האירוע(

 אחר ו/או נוסף. ההחזר ייעשה כנהוג על פי נהלי המכון.

ון הוצאות טיסה, בתי מלמשלוח יין, אינו כולל  הכספי למכון בגין ההשתתפות באירוע ידוע לנו שהתשלום .3
  . אירוע עצמובר למעט בגין ההשתתפות , או כל תשלום כספי אחעל ידינו בנפרדאשר ישולמו   ואש"ל,

  המפורטת להלן: *עפ"י החלופה נו באירועהשתתפותמתחייבים לשלם עבור אנו  .4

    
  $ 005,1 בסךתשלום כולל   - הנני חבר במכון היצוא  
 $ 005,2 בסךתשלום כולל    - אינני חבר במכון היצוא  

   .2017משמעה תשלום דמי חבר לשנת אמור חברות כ*

  :תשלום אופן 
 באמצעות כרטיס אשראי:   

     _________  סוג הכרטיס: סכום העסקה: ______________ 

       תוקף הכרטיס:       מס' הכרטיס: 

       ת.ז.       שם בעל הכרטיס:

 כתובת בעל כרטיס האשראי: __________________ טלפון: _______________________

 אני מעוניין לחלק תשלום בכרטיס אשראי לשלושה תשלומים. 

 שלומים שווים לתאריכים: ת שלושהניתן לחלק ל .הישראלי )מצ"ב הצ'קים( לפקודת מכון היצוא /יםבצ'ק 

01.08.2018 ,01.09.2018 ,01.10.2018 

  .הישראלי מכון היצוא "שע ,11180, מס' חשבון  44' ס, סניף מ31בנקאית לבנק בינלאומי  הבהעבר 
 (.אלונה טריואקס לציין: עבורנא ) 03-5142985*נא לפקסס אישור להעברה בנקאית לפקס מס' 

כי המכון מסתמך על התחייבותנו זו, ולאחר קבלת ההתחייבות החתומה בצירוף התשלום, יתחיל ידוע לנו  .5
ידוע לנו כי כל עוד לא יגיע התשלום למכון, נהיה ברשימת ההמתנה  ,כןכמו . ל בבקשתנומכון היצוא לטפ

 אירוע. לשלכם להצטרפות 
 

יום  30 -מלמכון, לא יאוחר  בכתב כך על אנו מתחייבים להודיע, אירועבמידה ונרצה לבטל השתתפותנו ב .6
לאור הטיפול שנעשה מהתשלום בלבד,  2/3של . במקרה כזה, נהיה זכאים להחזר מועד המשלחתלפני 

 . עבורנו בארגון האירוע

  לא נהיה זכאים להחזר כספי כלשהו.השתתפותנו לאחר המועד האמור  נבטל אתבמידה ו
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או כל סיבה אחרת, נהיה זכאים  תפים נמוך,מספר משתמחמת  האירועאת במידה והמכון יאלץ לבטל  .7
אחר ו/או נוסף. החזר זה ייעשה כנהוג על כל פיצוי נהיה זכאים ל, אך לא להחזר הכספים ששילמנו למכון

 .פי נהלי המכון

 אינו אחראיהמכון  וכייפן, הנספחות המסחרית בו מכון הייצואע"י  אירוע הטעימות מאורגן ידוע לנו כי .8
. לא תהיינה לנו לפיכך כל תביעות ו/או בעקבותיהם להשגת תוצאות עיסקיות כלשהן/או ו להצלחתם

   . הםקשור בההנ"ל וכל הכרוך ו/או  יםטענות כנגד המכון ו/או מי מטעמו בגין האירוע

 

 : ________________חתימה וחותמת )חובה(   _______ תאריך: 

                                  __________________________________         בחברה: וותפקיד החותם שם

 * אנא הקפידו על החתמת חותמת החברה!


