טופס הצטרפות vSign

לשכת יועצי מס

פרטי המזמין:
שם בעל המנוי ________________________________________________________________
ת.ז/ח.פ ______________________________

טלפון נייד _____________________________

שם חברה/עסק __________________________

ח.פ/.ע.מ_____________________________ .

שם פרטי ומשפחה _______________________

ת.ז________________________________ .

כתובת מלאה ___________________________

טלפון משרד __________________________

טלפון נייד _____________________________

שם משתמש במערכת (לשימוש פנימי) __________

מקור הפנייה (לשימוש פנימי) ________________

שם נציג (לשימוש פנימי) ___________________

בעל המנוי הינו בעל הזכויות במנוי כגון :מאגר המידע ,נתוני הלקוחות ,ביצוע שינויים במנוי מכל סוג שהוא .ניתן לבצע שינויים בפרטי המנוי
באמצעות זיהוי בטלפון הסלולרי הנ"ל .ייתכן צורך בזיהוי מסוג אחר בהתאם לשיקול דעתה של אס.אמ.אס סרוויס מנג'מנט סיסטמס בע"מ.

מערכת חכמה לשיגור כל מסמך לחתימה
טעינת
טופס מבוקש

הגדרת שדות
ואזורי חתימה

שיגור המסמכים
לחתימה

הלקוח חותם

הטופס החתום
ממתין בספריית
טפסי לקוח

*מחירון לאחר סבסוד לשכת יועצי המס
חבילה 1
כמות פעולות

מקסימלית לשנה

מחירון לשכה
(לחודש)

מחירון רגיל
(לחודש)

חבילה 2

חבילה 3

חבילה 4

עד 240
₪ 35
 +מע"מ

עד 360
₪ 40
 +מע"מ

עד 660
₪ 90
 +מע"מ

עד 1,200
₪ 100
 +מע"מ

₪ 50

₪ 75

₪ 122

₪ 150

 +מע"מ

 +מע"מ

 +מע"מ

 +מע"מ

*החבילה היא חבילה שנתית המתחדשת אוטומטית .ביטול החבילה השנתית לפני תום השנה יחייב את המנוי בעלות שנתית מלאה.
במקרה של שינוי תנאי ההתקשרות מול הלשכה ,החבילה עלולה להשתנות והמחיר יהיה לפי מחירון החברה.

 1.1אני מבקש לחדש/להצטרף למערכת   vSignבבעלות חברת אס.אמ.אס סרוויס מנג'מנט סיסטמס בע"מ (להלן  -המערכת).
 2.2ידוע לי כי השימוש במערכת וההצטרפות על פי טופס זה כפופים לתנאי השימוש באתר כפי שמופיעים בכתובת:
( www.vsign.co.ilלהלן  -האתר) לרבות ככל שתנאי השימוש באתר ישונו ו/או יעודכנו בעתיד ,וכי עלי האחריות לבדוק
באתר מעת לעת.
 3.3אני מצהיר בזה כי אני עוסק כדין ,וכל האחריות לעריכת הטפסים במסגרת מערכת  ,vSignמילויים והשימוש בטפסים
החתומים תחול עלי באופן בלעדי ,וידוע לי כי אס.אמ.אס סרוויס מנג'מנט סיסטמס בע"מ לא תהיה אחראית ואין לה 
שיקול דעת באשר לתוכנם של הטפסים המועברים על ידי לחתימה ו/או השימוש בהם.
 4.4מובהר בזה כי אס.אמ.אס .סרוויס מנג'מנט סיסטמס בע"מ אינה מספקת ייעוץ ו/או המלצות משפטיות ללקוחותיה ,וכי
האחריות לקיום כל הוראות הדין חלה על המשתמש בלבד; מומלץ כי המשתמש יהיה בקיא ויקבל ייעוץ משפטי מתאים
לצרכיו ,בין השאר לעניין אופן מילוי חובותיו כבעל רישיון ולרבות במסגרת השימוש בטפסי המערכת והחתמת לקוחותיו.
 5.5אני מצהיר בזה ,כי כל מאגרי הלקוחות שברשותי רשומים ו/או כי אני פועל לרישום מאגר מידע על פי הוראות חוק
הגנת הפרטיות ,התשמ"א 1981-וכל תקנה או צו שמכוחו (להלן  -חוק הגנת הפרטיות).
 6.6ידוע לי כי חברת אס.אמ.אס סרוויס מנג'מנט סיסטמס בע"מ מנהלת אבטחת מידע בהתאם לתו תקן ישראלי ISO-
 ;2007:2013וכן אני מצהיר כי אני מקיים את כל החובות החלות עלי כבעל מאגר מידע על פי חוק הגנת הפרטיות,
לרבות בקשר עם השימוש במערכת.
 7.7אני מתחייב כי השימוש בשם משתמש והסיסמא שניתן לי יהיה בשימושי בלבד ואני מתחייב לא להעבירו לגורם אחר.
 8.8בחתימתי על טופס הצטרפות זה ,אני מוותר מראש ,באופן בלתי הדיר ובלתי מסויג ,על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אס.אמ.אס סרוויס מנג'מנט סיסטמס בע"מ ,או כל מי מטעמה 
(להלן  -החברה) ,לרבות במסגרת תביעות אחריות מקצועית ,או כל תביעה אחרת ,ככל שתוגשנה כנגדי ו/או כנגד מי מטעמי ,וידוע לי כי בחתימתי זו לא אהיה רשאי לדרוש השתתפות מהחברה 
ו/או לשלוח הודעות צד ג' כנגד החברה ,אלא אם יוכח כי החברה פעלה בזדון.
 9.9אני מבקש כי כל המידע אשר יועבר ו/או יוזן על ידי במערכת ,יימחק בתום תקופת ההתקשרות ,והחברה מתחייבת למחוק את המידע האמור ולא לשמור אותו בכל צורה שהיא.
 1010ניתן לשלם בהעברה בנקאית עבור שנה מראש או כ.א .תשלום חודשי.

רשימת מורשי חתימה ,בנוסף לבעל המנוי,
הרשאים לבצע שינויים בהגדרות המנוי:
ת.ז
שם

הערות ____________________________________________________________________________________________
שם החותם _______________           תאריך_______________             חתימה  +חותמת __________________
ניתן ליצור קשר באמצעות
:הסרג: 041הסרג

 052-5905477:טל 077-3647777:אתר www.vsign.co.il :דוא"לinfo@vsign.co.il :

תשלום באמצעות כרטיס אשראי

לשכת יועצי מס

עבור חברת אס.אמ.אס סרוויס מנג'מנט סיסטמס בע"מ.
אני מבקש לשלם עבור השירות כמפורט בטופס ההרשמה/חידוש.

פרטי המנוי:
שם חברה/עסק

ח.פ/.ע.מ.

שם פרטי ומשפחה

ת.ז.

שם משתמש במערכת

פרטי אמצעי תשלום
שם בעל/ת כרטיס האשראי

שם משפחה

ת.ז

שם פרטי

סוג כרטיס אשראי

כתובת
-

מספר מספר כרטיס

-

-

את החשבונית מס קבלה יש להפיק על שם

תוקף

/

   ח.פ./ע.מ

 אני מאשר קבלת חשבונית מס ישירות לדוא"ל
 אני הח"מ ,מסכים בזה ומעוניין לקבל פניות מעת לעת בשירותי דיוור ישיר מידי אס.אמ.אס .סרביס מנג'מנט סיסטמס בע"מ ("החברה"),
בקשר עם אפשרות לרכישת שירותים נלווים  /חיבור למערכות אחרות של החברה  /הצעות נוספות מאת החברה  /פרסומים מקצועיים
של החברה ו/או מי מטעמה ,והכל באמצעות כתובת הדוא"ל שלי ו/או דרך מסרונים למכשיר סלולארי אשר פרטיהם בידי החברה .ידוע
לי כי הסכמתי לאמור היא מרצוני החופשי ,וכי שירותי החברה אליהם הצטרפתי אינם מותנים בהסכמתי זו.
* לצורך הסרה מהמאגר יש לשלוח מייל עם בקשת הסרה ל.info@vsign.co.il :
אני הח"מ נותן לכם בזה הרשאה קבועה לחייב את חשבוני הנ"ל מידי חודש באמצעות האשראי אשר פרטיו מצויינים לעיל ,בסכומים שאני חב או
אחוב לכם בקשר עם השירותים ו/או המוצרים אשר יינתנו על ידיכם .החיוב כאמור יבוצע על ידכם במתן הודעות לחברת אשראי.
1.1כל חיוב שיעשה בהתאם להרשאה זו ,ייחשב כנעשה בידיעתי המלאה.
2.2שובר זה נחתם על ידי בלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומים ,הואיל וניתנה לכם על ידי הרשאה להעביר למנפיקת הכרטיס חיובים מעת
לעת כפי שתפרט למנפיקה הרשאתי זו ניתנת לביטול על ידי ,בהודעה בכתב ממני אליכם ,ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:
1.1הביטול יכנס לתוקף לאחר  30ימי עבודה מעת קבלת ההודעה על ידיכם בכתב ולא יחול על חיובי החשבון שקדמו למועד כניסת הביטול לתוקף.
2.2מתן ההודעה יחשב כבקשה בכתב להפסקת שרות במועד הכתוב בסעיף קטן  1לעיל ,עפ"י הסכם שרות שביני לביניכם.
3.3אתם תחייבו את חשבוני כאמור ,כל עוד לא תהייה מניעה חוקית או אחרת לעשות כן.
4.4הרשאה זו תהיה בתוקף ,גם לחיוב כרטיס אשראי שיונפק לי ע"י חברת האשראי ואשר ישא מספר אחר ,כחלופה לכרטיס אשר מספרו נקוב לעיל.

תאריך_______________             חתימת בעל כרטיס האשראי __________________

ניתן ליצור קשר באמצעות
:הסרג: 041הסרג

 052-5905477:טל 077-3647777:אתר www.vsign.co.il :דוא"לinfo@vsign.co.il :

