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 בקשה להצטרפות ל"מועדון חבר" 

  משרתי מילואים בתפקידים מזכים ובני/בנות זוגם

  לכבוד "מועדון חבר צרכנות בע"מ"

או  7349978-03ולהעביר את הטופס לאחר מילויו בפקס  4שלוחה  *1111יש לבדוק את הזכאות במוקד המילואים )

    miluim.moked@digital.idf.il)  בדוא"ל

 המילואים פרטי משרת 
        

  
 מספר אישי  שם משפחה   שם פרטי  מספר זהות 

 *חובה לחתום במקום המתאים בעמוד השלישי    

        
  

 כתובת מגורים    טלפון נייד   דוא"ל 

      

          
  

 מקום עבודה     טלפון בעבודה   מצב משפחתי 

      
 פרטי בן/בת זוג  

 לא □כן  □        
  

 לצרף את בן/בת הזוג   שם משפחה   שם פרטי  מספר זהות 

  *חובה לחתום בתחתית הדף השלישי

  הצטרפות ל"מועדון חבר" א.

ידוע לי, כי "מועדון חבר צרכנות בע"מ "(להלן:"מועדון חבר" או "המועדון") החליט לצרף  .1
בתפקידי פיקוד (מ"פ ומעלה)  לשורותיו כחברי מועדון את המשרתים בשירות מילואים פעיל 

פי מדיניות הסגל במערך המילואים -ביחידות שהוגדרו ע"י אכ"א ותפקידים מקבילים בזרועות, על
  ").תפקידים מזכים(להלן: "

פי הגדרות אגף כוח האדם, ומבקש בזאת להצטרף כחבר במועדון -על תפקיד מזכההנני משרת ב .2
  ולמפורט להלן. ,בהתאם להחלטת המוסדות המוסמכים במועדון

  דמי חבר  ב.

ידוע ומוסכם עליי, כי ההצטרפות כחבר המועדון מותנית בתשלום דמי חבר חודשיים למועדון כפי  .3
₪ 20שיקבע מעת לעת על ידי המועדון ועל פי שיקול דעתו הבלעדי (מחיר דמי החבר כיום הינו 

  לחודש).

ון ייגבו ממני דמי החבר מדי חודש. בנוסף ידוע לי, כי כל עוד לא אודיע על הפסקת החברותי במועד .4
,ידוע לי ואני מסכים כי הצטרפותי למועדון מותנית בהתחייבותי לתשלום דמי חבר לתקופה 

חודשים, אף אם אבקש להפסיק את חברותי במועדון לפני תום תקופה זו, ולמעט  12מינימאלית של 
מי החבר יגבו מכרטיס אשראי הנושא . בנוסף, ידוע לי כי דתפקיד מזכהבמקרה בו אפסיק לשרת ב

  לוגו "חבר" בלבד.

ידוע לי, כי החזקה בכרטיס אשראי נושא לוגו "חבר" אינה הוכחת תשלום "דמי חבר" והשתייכות  .5
  למועדון.

  זכויות המצטרף  ג.

  ידוע לי, כי כחבר מועדון אהיה זכאי ליהנות מן הזכויות הבאות ומהן בלבד: .6
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ידוע לי כי  –ועדון נושא לוגו "חבר" על שמי ועל שם בן/בת הזוג שלי ניפוק כרטיס אשראי של המ .7
לשם ניפוק הכרטיס ולאחר שאקבל את אישור המועדון, עלי להזמין את כרטיס האשראי החדש 
באמצעות אתר האינטרנט של המועדון או באמצעות מוקד ישראכרט לפניות "חבר". כמו כן ידוע לי 

התאם לכללים הנהוגים בחברת האשראי, וכי לחברת כרטיסי כי הנפקת כרטיס האשראי תעשה ב
האשראי סמכות להחליט שלא להנפיק לי כרטיס אשראי לפי שיקול דעתה המוחלט וכי המועדון לא 
  יוכל לכפות עליה להנפיק לי כרטיס. במקרה כזה תבוטל חברותי במועדון ולא יגבו ממני דמי חבר

  גין שימוש בכרטיס אשראי נושא לוגו "חבר"הנאה מההטבות שהושגו לחברי המועדון ב .8
השתתפות במבצעי צרכנות, אשר זיהוי הזכאים להשתתף בהם ייעשה בין היתר באמצעות הצגת  .9

 כגון יריד "חבר" והכל כפי שנקבע והוחלט על ידי המועדון.  -כרטיס אשראי של המועדון 

" לא אהיה זכאי להנחות והטבות ידוע לי כי כל עוד אין ברשותי כרטיס אשראי הנושא לוגו "חבר .10
  המועדון ולא אחשב כחבר במועדון

ידוע לי כי חברותי במועדון חבר לא תהפוך אותי לעמית "חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ". כמו  .11
כן ברור לי ומוסכם עליי, כי לא אהיה זכאי להשתתף בהנהלת "מועדון חבר" בכל דרך שהיא, וכי לא 

  כל הנוגע לניהול המועדון, להחלטות המתקבלות על ידו ופעילותויהיו לי זכויות כלשהן ב

  הפסקת החברות במועדון  ד.

לעיל, באפשרותי להפסיק את חברותי במועדון בכל עת באמצעות  3ידוע לי כי בכפוף לאמור בסעיף  .12
  אחת מאלה:

 הוראה לחברת כרטיסי האשראי לבטל את הכרטיס שלי(ובמשתמע גם של בן/בת זוג)  א.
מסירת הודעה בכתב למועדון בצירוף אישור מחברת האשראי, כי כרטיס האשראי   ב.

  שהונפק לי ולבן/בת זוגי הוחזר.
בחודש, תיחשב חברותי כאילו הופסקה באחד בחודש העוקב שלאחר  15-באם נתקבל אישור לאחר ה

 האישור. 

ו על הפסקת חברותי בו ,אם ידוע לי, והנני מסכים כי המועדון יהיה רשאי להחליט לפי שיקול דעת .13
  התנהגותי לא תעמוד בכללי ההתנהגות המקובלים במועדון, או אנצל לרעה את מעמדי כחבר במועדון.

ידוע לי ומוסכם עליי, כי בכל מקרה בו יופסק התשלום דמי החבר למועדון מכל סיבה שהיא,  .14
החודשי של דמי החבר, יראו  חברותי במועדון ושל בן/בת זוגי תיפסק. ידוע לי כי אי קבלת התשלום

אותה כהודעתי על הפסקת חברותי במועדון, וכאילו נמסרה הוראה בלתי חוזרת לחברת האשראי 
  חודשים. 3לבטל את הכרטיס שהונפק עבורי והכרטיס שהונפק עבור בן/בת זוגי(אם הונפק) תוך 

לואים ב"תפקיד מזכה" ידוע לי כי חברותי במועדון ושל בן/בת זוגי תיפסק עם סיום שירותי במי .15
  ו/או עם פיטוריי משירות מילואים, מכל סיבה שהיא.

ידוע לי כי אם חברותי במועדון תיפסק מכל סיבה שהיא, לא אוכל ליהנות עוד מהזכויות  .16
המפורטות בסעיף ג' לעיל וכרטיס האשראי נושא לוגו "חבר" שהונפק דרך המועדון על שמי ועל שם 
  בן/בת הזוג יבוטל.

  העברת מידע ה.

הנני מיפה את כוחו של המועדון לקבל כל מידע הדרוש לו מכל גורם לצורך עדכון בדבר זכאותי  .17
להיכלל במועדון וכן לגבי בן/בת זוגי, וכן למסור כל מידע נדרש לכל צד שלישי לשם הנפקה ו/או אי 
  חידוש כרטיס האשראי שלי ושל בן/בת הזוג.

  שונות  ו.

ון חבר אינו אחראי כלפי חברת כרטיס האשראי בגין פעולות שיבוצעו על ידי ו/או ידוע לי כי מועד .18
  על ידי בן/בת הזוג, ו/או בגין פעולות /שיבוצעו על ידי חברת כרטיסי האשראי או כל גורם אחר.

מבלי לגרוע מהסכמתי לעיל ידוע לי ואני מסכים כי המועדון יעביר פרטי יצירת הקשר עימי (שם  .19

  ובת, מס' זהות) לגורמים המציעים הצעות ייחודיות לחברי המועדון.כת, ,טלפון

ידוע לי כי ללא כרטיס אשראי נושא לוגו "חבר" לא אוכל ליהנות מן ההנחות ו/או ההטבות  .20
הניתנות ממנו ובזכותו, כולל הנחות בגין "הוראות קבע" היורדות בחשבון כרטיס האשראי הנושא 
  לוגו "חבר".

  חויב לתקנון ולשינויים שיתבצעו בו ע"י הנהלת המועדוןידוע לי כי אני מ .21
  
  

 ולראיה באתי על החתום (משרת המילואים): 
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 תאריך:_________________  חתימה:____________ 

 הצטרפות בן/בת זוג(סעיף זה יחול על בן/בת זוג של משרת המילואים הזכאי להצטרף  ז.
  למועדון)

, בשינויים המחויבים, יחול גם על הצטרפותי כחבר במועדון, לאחר ידוע לי, כי כל האמור לעיל .1
  הצטרפות בן/בת הזוג שלי כחבר במועדון.

ידוע לי, כי בכל מקרה בו תיפסק חברות בן/בת הזוג שלי במועדון ו/או אפסיק להיות בן /בת הזוג של  .2
ן הזכות להשתמש בכרטיס חבר המועדון, תפקענה זכויותיי כבן/בת זוג של חבר המועדון כולן, וביניה

אשראי של המועדון וכל זכות אחרת שהוקנתה לי מכח החזקת הכרטיס בהיותי בן/בת זוג של חבר 
  המועדון, ויהא עלי להחזיר הכרטיס מיידית לחברת האשראי.

ידוע לי, כי במקרה של פטירת בן/בת הזוג שלי בהיותו זכאי להיות חבר במועדון, אהיה רשאי/ת  .3
רותי במועדון, בכפוף לתשלום דמי חבר למועדון, ולשם כך אחתום על כל טופס להמשיך את חב

  שאדרש.

  זכויות בן/בת הזוג המצטרף ח.

  ידוע לי, כי כבן/בת הזוג של חבר מועדון אהיה זכאי ליהנות מן הזכויות הבאות ומהן בלבד: .4

ם ניפוק הכרטיס עלי ניפוק כרטיס אשראי של המועדון נושא לוגו "חבר" על שמי. ידוע לי כי לש .5
להזמין את כרטיס האשראי החדש באמצעות אתר האינטרנט של המועדון או באמצעות מוקד 

ישראכרט לפניות "חבר". כמו כן, ידוע לי כי הנפקת כרטיס האשראי תעשה בהתאם לכללים הנהוגים 
י לפי בחברת האשראי, וכי לחברת כרטיסי האשראי סמכות להחליט שלא להנפיק לי כרטיס אשרא

  שיקול דעתה המוחלט וכי המועדון לא יוכל לכפות עליה להנפיק לי כרטיס

  הנאה מההנחות שהושגו לחברי המועדון בגין חיוב בכרטיס אשראי נושא לוגו "חבר". .6
  
  
  

  ולראיה באתי על החתום (חתימת בן/בת הזוג):
  תאריך:  _________________חתימה:____________

  
  

  לתשומת ליבך: -המילואים משרת 

על מנת .  לא יוכל להצטרף למועדון –בן/בת זוג שפרטיו האישיים אינם מעודכנים ברשומת הצה"לית 

  .לעדכן את פרטיהם, אנא פנה לקצינת הקישור/המילואים ביחידתך


