תאריך____/_____/_______ :
מס' לקוח_______________:

טופס אישור לקוח עסקי חדש (בבעלות פרטית)

שם ארגון/תאגיד ________________________________ :מס' תאגיד/עוסק מורשה/ת.ז___________________________:
איש קשר בעסק  ________________________:טלפון איש הקשר____________________________ :

כתובת ( 1לקוח) -כתובת לאספקה
רחוב  +מספר _____________________________ :ישוב ________________________ :מיקוד __________ :ת.ד_________:
שכונה/אזור _______________________________ :טלפון________________ :פקס___________________:
טלפון הנה"ח _______________:פקס הנה"ח ______________:
דואר אלקטרוני ___________________________________:אליו אני מאשר/ת שליחת חשבונית דיגיטלית
כתובת למשלוח מכתבים (במידה ושונה מכתובת האספקה)____________________________________________________ :
תנאי אשראי  :שוטף  / 30+שוטף +אחר _______ אפיון גבייה  :חודש בחודשו
פרטי בנק :שם הבנק _____________________________ :סניף _________________ :מס' חשבון_____________________ :

מוסכם על הקניית שיפוט לבתי משפט לפי שיקול דעת פעמית תבניכל שיווק בע"מ

 1אנו הח"מ ביחד ולחוד מבקשים בזאת לאפשר לנו לרכוש מכם סחורה וטובין בתנאי האשראי המקובלים אצלכם .אנו מסכימים בזאת:
א .אתם תעבירו לנו עם קבלת הסחורה את החשבוניות וחתימתנו או חתימת בא כוחנו על גבי העתק החשבונית או תעודת המשלוח יהווה
אישור סופי לקבלת הסחורה ולשווייה.
ב .אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיגיע מאיתנו בהתאם לריכוז החשבוניות.
ג .אנו מסכימים כי באם נחרוג מתנאי האשראי המסוכמים תחייבו אותנו בריבית לגבי החריגות.
ד .חישוב הריבית ייעשה ביום התשלום בפועל וגובהה יהא כגובה הריבית החריגה הנהוגה בבנק לאומי לישראל בע"מ באותו יום.
הריבית תצורף לקרן אחת לחודש.
ה .משיכת סחורה ע"י אחד מאיתנו תחייב את כולנו ביחד ולחוד ותשלום שיבוצע ע"י אחד מאיתנו יזכה את כולנו.
ו .בכל מקרה של אי פירעון או תשלום כלשהו על חשבון חובנו לכם במלואו ובמועדו ,תהיו רשאים לדרוש את סילוקה המיידי של יתרת
החוב כולה אף אם המועד לפירעונה טרם הגיע.
 2אנו הח"מ בעלי העסק ו/או מנהלי העסק ו/או מנהלי התאגיד הנ"ל ו/או בעלי מניותיו ,אחראים וערבים בזה לכל התחייבויות התאגיד כלפי
פעמית תבניכל שיווק בע"מ ו/או אור פעמית קמעונאות בע"מ.
מאחר וידוע לנו כי על סמך התחייבותנו זו מסכימה פעמית תבניכל שיווק בע"מ למכור לנו סחורה הרי ע"י הזמנה ו/או קבלת סחורה ע"י
התאגיד ו/או בעל העסק או מישהו מטעמו ,מפעמית תבניכל שיווק בע"מ תהיה התחייבותנו זו בת תוקף גם ללא חתימתנו על גבי טופס זה
מעצם ידיעתנו את האמור בו.
אנו אף מסכימים בזה כי במידה שהעסק יועבר לבעלות אדם או גוף או תאגיד אחר שבשליטתנו או שנפעל במסגרתו ,תחול ערבותנו זו גם על
התחייבויות הגוף  /התאגיד  /העסק החדש.
_________________________X

שטר חוב

חתימת וחותמת התאגיד/העסק

אנו הח"מ _________________________________________ ע.מ/ח.פ_____________________
כתובתנו _____________________________________________ טל'_____________________:
מתחייבים לשלם כנגד שטר זה לפעמית תבניכל שיווק בע"מ ( )511749780לפקודה ביום _______/___/
סך של ____________________ש"ח (________________________________ שקלים חדשים) בתוספת הפרשי הצמדה וריבית
המפורט בשטר זה מיום עריכת שטר זה ועד לפירעונו .מקום פירעון השטר יהיה במשרדי פעמית תבניכל שיווק בע"מ.
מחזיק שטר זה פטור מכל החובות המוטלות על מחזיק השטר ,לרבות מהצגתו לתשלום ,פרוטסט והודעת אי כיבוד.
אם השטר לא יכובד חברת פעמית תבניכל שיווק בע"מ רשאית לבחור את מקום השיפוט וכל הנוגע לביצוע שטר או דיון לגביו.
שטר זה נערך ביום _____ ___/___/חתימת עושה השטר וחותמתX_____________:

ערבות אוואל
אנו החתומים מטה ערבים אישית ביחד ולחוד לתשלום שטר זה ולהתחייבויות החברה המפורטות לעיל
טלפון
כתובת פרטית
מס' ת.ז.
שם בעל מניות  /מנהל

חתימה
X
X
X

* יש לצרף לכל טופס אישור מורשה חתימה /צילום ת.ז של בעל המניות
הריני לאשר אימות הפרטים הנ"ל לפי תעודה מזהה שהוצגה בפני
שם הסוכן המטפל __________ :חתימת הסוכן_____________ :
אישור מנהל שם ___________ :חתימה__________________ :

לשימוש פנימי  -ימולא ע"י סוכן
היבט אובליגו:
אובליגו מאושר________________ :

ביקורת אשראי ציון  _________________ : D&Bאושר ע"י_____________________ :

מחירון ייעודי _________________ :
היבט מחקר /שיווקי:
פוטנציאל מכירות חודשי( :הקף בעיגול) עד  / ₪ 3,000-10,000 / ₪ 1,000-3,000 / ₪ 1,000מעל ₪ 10,000
סיווג תחום פעילות( :הקף בעיגול)
קמעונאות

שירותים

תעשייה

הסעדה

ספקים/לקוחות

חינוך/בתי"ס

מגדניות/מאפיות

מעדניות

עמותה

השקעות

אטליז/מפעל
בשר
מתכות

סיטונאים

מכרזים
מדיח

פנימי /
פעמית
משק

מסעדות בתי
קפה
סיעוד/בריאות

מלונאות
וארוח
קיבוצים

משרדים

שגרירות

בתי
אבות

שוק

תיירות

יצור

ישיבות

היבט לוגיסטי /הפצה
ימי ביקור סוכן_________________ :
קווי חלוקה  :נא לסמן בעיגול
1
2
3
4
5
6
7

י-ם מערב(ציר הרצל) ג.שאול
ק.משה
י-ם דרום (תלפיות גילה
קטמון)
י-ם מאה שערים
(גאולה,שמואל הנביא)
י-ם צפון (רמות ,הר חוצבים,
רוממה)
עוטף י-ם (עטרות ,עופרה ,בית
אל)
י-ם מערב (אורה ,הדסה,
ק.יובל ,מלחה)
י-ם מרכז (מרכז עיר ,הר
הצופים ,מזרח י-ם)

8

גוש עציון,
ק .ארבע
בית שמש

10

מבשרת ,אבו גוש
שורש,צובה
מעלה אדומים,
פ.זאב,
ראשל"צ ,בת-ים,
חולון ,נס ציונה
ת"א ,ר"ג,
גבעתיים
אשדוד ,יבנה
רחובות

9

11
12
13
14

15

ב"ב ,פ"ת ,תל השומר

22

16

מודיעין,רמלה-לוד,
שוהם
אריאל ,ר.העין,
ר.השרון
הרצליה,רעננה
כפר סבא
נתניה ,חדרה,
ע.חפר
בנימינה זכרון יעקב
ט.הכרמל
חיפה ,קריות

23

נצרת עילית,
עפולה,מגדל העמק
ב.שאן ,עמקים

30

24

טבריה

31

25

ר.הגולן,ק.שמונה,
צפת
עכו ,נהריה

32

27

כרמיאל ,מעלות

28

באר שבע

17
18
19
20
21

26

29

דימונה ,ערד
נתיבות ,שדרות,
אופקים
אשקלון ,ק.מלאכי
ק.גת
ים המלח ,מצדה,
קליה
אילת

33

הערות כלליות ללקוח________________________________________________________________________________ :
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
שם הסוכן____________________ :

חתימה  ______________________:עודכן במחשב בתאריך__________________:

