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 שוכר/קונה החתמה טופס
 

 .   : 3019044רישיון 'מס, טוטאי רמי :שם
 

 רשוכ/קונה ............... ' מס התחייבות /תווך שרותי הזמנת
  - 1996  ו"התשנ במקרקעין המתווכים לחוק בהתאם נדרשת תווך שרותי הזמנת על חתימה

 : לחוד א"וכ ביחד , מ"הח אנו
 

 ...................... כתובת...................... פ.ח/.ז.ת.................. משפחה שם...................שם
 

 .....................עבודה 'טל .......................נייד  'טל.....................בבית 'טל
 

 :להלן כמפורט נכסים לנו תמציאו כי לעיל הרשומים מסוכניכם או/ו מעובדיכם או/ו מכם מבקשים
 

 השכרה / מכירה
 ______________________  הנכס סוג

 
 _________ חלקה __________ גוש __________________________________ הנכס כתובת

 : כדלקמן ומצהיר מתחייב מאיתנו א"כ
    עמלתכם לכם לשלם מתחייב ואני ,לעיל כמפורט נכס למציאת לפעול מכם ביקשתי מ"הח אני .1

      ,ממשפחתי מי בין או/ו ביני מחייב הסכם שיושג לאחר מיד וזאת, מטה המפורט לתעריף בהתאם    
  ,בשמי או מטעמי מי או/ו ,בעקיפין או/ו במישרין אליהם קשור שאני אחר גוף או אדם כל בין או/ו    
 .לעסקה השני הצד לבין       
 : כדלקמן עמלתכם דמי את לשלם מתחייב הנני. 2

 .כחוק מ"מע בצרוף ,העסקה של הכולל מהסכום 2% בנכס זכויות או נכס ארכוש אם  .א    
 .כחוק מ"מע בצרוף שכירות דמי__________ בנכס זכויות או נכס אשכור אם  .ב    
 …………………אחר  .ג    
 האמורים הנכסים פרטי אודות אדע או ידעתי אם גם ,תיגרע ולא תיפגע לא תווך דמי לשלם חובתי. 3

    נוספת או/ו אחרת עסקה אעשה אם וגם ,העסקה במהלך נוסף גורם אערב אם גם, חתימתי לאחר    
 .הנכס בעל עם    
 במחיר גם ,נוכחותכם ללא העסקה וסגירת מ"במו אתכם לערב מבלי הנכס ללבע ישירות פנייתי. 4

   התווך דמי מלוא את לכם לשלם בהתחייבותי תפגע לא ,זו בהתחייבותי הנקוב מהסכום השונה    
 לא למען ,העסקה ושלבי מ"מו לכל ולהזמינכם ליידע החובה עלי חלה כי מסכים אני .לכם המגיעים    
    התחייבותי י"עפ התווך דמי את לשלם מתחייב אני,זאת לעשות לא אבחר אם ,תיכםזכויו תפגענה    
 .כאן    
 ,לעסקה בנוגע ידיכם על לי שנמסר מידע כל שהוא 'ג צד לכל או/ו לזולתי אמסור שלא מתחייב הנני. 5

   ופרטים מידע 'ג לצד אעביר זאת ובכל במידה .עמי הקשור גורם י"ע או ידי על ביצועה לשם אלא    
   תיווכתם ,עבודתכם את בצעתם כי הדבר יראה ,העסקה תתבצע ובגנם,לי שהצעתם לנכסים בקשר    
 . האמורה העמלה את לשלם מתחייב ואני , לי    
 ,ידיכם על לי שיוצע לנכס ביחס כלשהו בהסכם אתקשר בטרם כי ,ידיכם על לי נמסר כי מצהיר הנני. 6

 ,ואחרים המשפטיים ,התכנוניים ,המהותיים הפרטים כל את אחריותי לוע בעצמי לבדוק עלי יהיה    
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 .התווך עסקת נשוא לנכס הנוגעים    
 . לי מוכרות ואינן ידכם על לראשונה לי הוצגו ההצעות כי מצהיר אני שלהלן ההצעות על בחתימתי. 7
 

  _________________________________________________________________ הערות
 
 .בה הכתוב ואת תוכנה את והבנתי שקראתי לאחר זו להתחייבות מסכים שאני צהירמ הנני .8
 

 ……………………חתימה .……….........………ומשפחה פרטי שם .….......…… תאריך    
 …….………………חתימה .………….......…… ומשפחה פרטי שם .……........…תאריך    
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