טופס רישום
קורס הכשרת מרצים למסע פיננסי
לכבוד:
פתרונות השקעה גלובליים בע"מ ,טלפון03-6139900 :
פקס , 072-3327965 :דואר אלקטרוניoffice@gisfinance.com :
פרטים אישיים:
שם _______________________ :ת.ז ______________ :מין :ז  /נ
כתובת __________________________________ :טלפון בבית_________________ :
טלפון נייד ______________________ :דוא״ל___________________________________:
פרטי ותנאי תשלום:
 .1דמי רישום ותנאי הרשמה:
• עלות קורס  + ₪ 1,750מע"מ.
•

תנאי תשלום  -ניתן לפרוס עד ל  3תשלומים שווים ורצופים ללא ריבית וללא הצמדה.

•

תשלום הינו ישירות לחברת  - GIS-פתרונות השקעה גלובליים בע"מ.

•

הערות._______________________________________________ :

•

סה"כ לחיוב ______________________ שולם במעמד הרשמה______________
יתרה לתשלום בסך ____________

במידה והתשלום על חשבון חברה יש למלא:
חשבונית ע"ש ___________________________ ח.פ \ת.ז _________________
כתובת מועדפת למשלוח דואר (סמן אחת):

בית עסק

בית

כתובת למשלוח דואר _____________________________________________:

אופן התשלום:


מזומן.



המחאה לפקודת" :פתרונות השקעה גלובליים בע"מ )"(GIS
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ידוע לי כי ההמחאות לא ניתנות לביטול אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב .במידה והמחאה
של תלמיד תחזור ,יישא התלמיד בעלויות שיגרמו לחברה כתוצאה מכך )כולל עמלת החזרת
צ'ק).
אשראי:



סוג כרטיס __________________ :תוקף___/___ :
מספר כרטיס___________________________ :
ת.ז .בעל הכרטיס 3( __________:CVV_______________ :הספרות בגב הכרטיס)
העברה בנקאית ל"פתרונות השקעה גלובליים בע"מ ( ,")GISבנק הפועלים ,012



סניף הגלים הרצליה פיתוח  ,584חשבון .110960
• ידוע לי כי לחברת  GISישנה זכות להפסיק באופן מידי את לימודיו של התלמיד בגין אי תשלום שכר
הלימוד במועדו ,כולו או חלקו.
• לחברת  GISשמורה הזכות להפסיק את לימודיו של התלמיד בגין התנהגות לא נאות ו/או בגין הפרות
משמעת וזאת ללא החזר כספי.
 .2ביטול הרשמה:
• ביטול הרשמה עד שבוע לפני המפגש הראשון יחויב בעלות דמי הרישו בסך  500ש״ח +מע״מ.
• ביטול ההרשמה פחות משבוע לפני המפגש הראשון יחויב במחיר המלא של הקורס.
 .3מאגרי מידע:
אני מצהיר בזאת כי הובא לידיעתי ואני מסכים לכך ,כי הפרטים שמסרתי ו/או כל מידע שיגיע
•
לידיעתכם יוחזק במאגר מידע ממוחשב של חברת  GISבע"מ וכי פרטים אלה עשויים להימסר
למאגרי מידע נוספים הנדרשים לצורך מתן שירותים,
פעילות שוטפת וכן בהתאם לדרישות הדין.
•

אני מסכים כי הנתונים אשר יישמרו במאגר המידע ישמשו לצורך יצירת קשר עמי ,ולרבות עדכונים
באמצעות כתובתי הרשומה ,כתובת הדואר האלקטרוני ושירות  SMSבטלפון הנייד.
חתימה הסטודנט ______________ תאריך_________________

.4

דרישות הקורס:
•

נוכחות בלפחות  80%מהמפגשים.

 .5שינוי מועדי מפגשים ודחיית מועדי פתיחת הקורס:
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•

המכללה לתכנון פיננסי ,חברת  ,GISשומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב
מיעוט הנרשמים או מכל סיבה אחרת.

•

המכללה לתכנון פיננסי ,חברת  ,GISשומרות לעצמן את הזכות לשנות את מועדי ומיקום השיעורים
בקורסים בהתאם לצרכים ולאילוצים הנדרשים.
להלן חתימתי ואישור הרשמתי לקורס _____________
בחתימתי אני מצהיר כי קראתי את הסכם ההרשמה וכי אני מבין את תוכנו ומסכים לאמור בו
ובתקנון המכללה המלא המצוי באתר המכללה ובמשרדי ההנהלה.
וכן ,מתחייב בזאת להסדיר את שכר הלימוד בגין השתתפותי בקורס הסמכה בינלאומי
עד למועד פתיחת הקורס .ומאשר הסכמה לזכויותיי ולחובותיי.

שם _______________ :

חתימה______________ :

ת.ז_______________ :.

תאריך______________ :
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