
הזמנת שירותי תיווך למכירת ו/או השכרת נכס מקרקעין מס’
הזמנת שירותי תיווך נדרשת עפ”י חוק המתווכים במקרקעין, התשנ”ו- 1996 

נחתם ב______________________________________________  ביום __________ לחודש ___________ שנת ___________ 

בין: ___________________ ת.ז. _______________ו- ____________________ ת.ז. ________________)כולם ביחד וכ.א. לחוד)

שכתובתם: ____________________________________________ טל’.  _____________________________ )להלן: “הלקוח)”

כתובת דואר אלקטרוני ________________________________________________________________________________ 

לבין: איגלו-תיווך ושיווק נדל”ן )אפיקי אשכול בע”מ( רישיון מס’________________ ו/או המתווך__________________  

ת.ז. ______________ רישיון מס’ _____________   ו/או כל מתווך אחר שהוסמך על ידם לביצוע הזמנה זו.

הסכם והזמנה זו מתייחסים לנכס שפרטיו רשומים בנספח להלן וכן לכל עסקת מקרקעין אחרת שתתפתח מהזמנה זו.

1. הלקוח מצהיר בזאת כי הינו בעל הזכויות המלאות בנכס המקרקעין המתואר בנספח להלן והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: “הנכס” (   
או שהינו מורשה מטעם בעל/י הזכויות בנכס למוכרו ו/או להשכירו ו/או למסרו בדמי מפתח. הלקוח מצהיר כי הובהר לו כי פרטי הנכס יועברו לידיעת 

קונים/שוכרים/מתווכים כדי לקדם את שיווק הנכס. כן שפרטי הנכס שמסר למתווך והרשומים בנספח הינם הפרטים המהותיים, הנכונים והמלאים.

2. הלקוח מתחייב להמציא למתווך מיידית נסח רישום או אישור זכויות מהמנהל ו/או החברה המשכנת, עדכניים. 

3. הלקוח ישלם למתווך עבור פעולת התיווך, מייד עם חתימת הסכם מחייב למכירת או השכרת הנכס דמי תיווך בשיעורים המפורטים בסעיף 4 . 

4. דמי התיווך שהלקוח מתחייב בזה לשלמם בהתאם לאמור בסעיף 3 לעיל יהיו כדלקמן:

 4.1    במכירה: 2% ממחיר המכירה הכולל של הנכס, בתוספת מע”מ.

 4.2    במכירה כל מה שמעל המחיר _________ 

 4.2    בהשכרה: דמי שכירות של חודש אחד בתוספת מע”מ.

 4.3    האמור לעיל בא בנוסף לזכותו של המתווך לגבות דמי תיווך מהקונה/שוכר.

5. הלקוח מאשר שהומלץ לו ע”י המתווך להסתייע בשרותי עורך דין ו/או מומחים אחרים לפי העניין והצורך במהלך העסקה.

6. הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי דמי התיווך ייגבו ע”י מנהל המשרד איגלו - תיווך ושיווק נדל”ן וכנגד חשבונית מס כחוק מטעם שמעון בן טוב.

_____________________________                                      _____________________________
                                           המתווך                                                                                             הלקוח

נספח פרטי הנכס: )הקפד למלא ובמיוחד את הפרטים המודגשים)

כתובת הנכס_______________________________________________________________________________________  

גוש _________________ חלקה _______________ ת”ח _____________ מס’ חדרים ________ שנת בנייה ______________ 

סוג הנכס ______________ קומה _______ מתוך _______ מס’ מפלסים ______ שטח רצפה __________ שטח רשום ________ 

מס’ חדרי שינה _______ מס’ חדרי שירותים: ______ מס’ חדרי אמבטיה: ______ מחסן: _________ חניה מקורה/פתוחה___________  

גינה פרטית בשטח ______ נוף ________ כיוונים: צפון/דרום/מזרח/מערב    מזגנים ________ דוד שמש/חשמל/הסקה      מעלית: כן/לא

מרפסות _____ חזית/עורף    ארונות מטבח: כן/לא    ארונות קיר: כן/לא   פינת אוכל: כן/לא   כניסה פרטית: כן/לא  מועד פינוי __________ 

מחיר מבוקש בקירוב במכירה ו/או בהשכרה _________________________________ )כל שינוי במחיר יקבל את הסכמתו של הלקוח)

הערה: דמי התיווך ישולמו גם אם העסקה תצא לפועל במחיר שונה ממחיר העסקה המבוקשת בקירוב.

אדמת מינהל/פרטי ____________ מהוון: כן/לא    טאבו/חב’ משכנת ______________ נבנה ע”י ____________________________ 

המחיר המוערך ע”י איגלו-רשת תיווך ושיווק נדל”ן ________________________     זכויות בנייה __________________________  

 שדרות הגעתון 20 נהריה
טל’: 04-9979333
 פקס: 04-9571667
Igloo.t1@gmail.com


