100% FINANCIT
טופס רישום לקורס הכנה בחשבונאות פיננסית
מתקדמת ב' -מועד סתיו 2017
שם משפחה  .................................................................................. :שם פרטי

.............................................................................................. :

כתובת................................................................................................................................................................................................................ :

תאריך לידה  ................................................................................................ :מין:
ת.ז  ....................................... :טלפון ................. :דואר אלקטרוני

זנ

.......................................................................................... :

מוסד בו

למדת................................................................................................................................................................................................. :
לאכן

ניגשת בעבר למבחן מועצה בפיננסית?:
אם כן ,מהו מספר הפעמים שבהם
לאיזה מועד ניגשת לאחרונה?.................................................................................................................................................................... :
ניגשת? ............................................................................................................................................ :

לאכן

למדת שנת השלמה?:
אם כן ,מהו שם המרצה איתו

למדת? ...................................................................................................................................................... :

שכר לימוד
 (1מסלול עם החזר) ₪9,000:כולל מע"מ(
 (2מסלול ללא החזר) ₪6,800:כולל מע"מ(

אנו מתחייבים להחזיר לתלמיד  50%משכר הלימוד ככל שהתלמיד
לא יעבור את מבחן המועצה בחשבונאות פיננסית מתקדמת במועד
סתיו ) 2017לבוחרי מסלול עם החזר( .סכום ההחזר יופקד אצל
נאמן )משרד עו"ד( עפ"י תקנון הקורס ,ויוחזרו על ידו.

נא להחזיר טופס זה למיילovrimfinancit@gmail.com :

תק ון הקורס*
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

ה י מבקש להירשם לקורס הכ ה אשר ייערך על ידי  100%פי סית לבחי ה
"בחשבו אות פי סית מתקדמת" של מועצת רואי החשבון ,מועד סתיו )2017להלן:
"הבחי ה"( ,בו ילמדו טכ יקות הכ ה לבחי ה )להלן" :הקורס"(.
ידוע לי כי שכר הלימוד בגין הקורס הוא ) ₪ 9,000כולל מע"מ()בכפוף להחזר,
בהתאם למפורט להלן( או  ₪ 6,800לבוחרי המסלול ללא החזר.
ידוע לי כי אין במילוי כתב הרשמה ללא תשלום שכר הלימוד משום הרשמה
המחייבת את  100%פי סית לשמור לי מקום בכיתה.
ידוע לי כי שעות הקורס ,תכ י הקורס ,מקום הקורס ,המרצים בקורס ייקבעו על פי
שיקול דעתה הבלעדי של  100%פי סית ולא תהיה לי כל טע ה ביחס אליהן.
ה י מתחייב להת הג באופן הולם בשיעורים בקורס ,להימ ע מלהפריע למהלך
התקין של הקורס ולתכ ים המועברים בו ול הוג בצורה הולמת כלפי המרצים וכלפי
המשתתפים בקורס.
ידוע לי כי הדגש בקורס יהיה על טכ יקות שו ות ולכן אי ו תחליף ללימוד עצמי.
החזר שכר הלימוד -ידוע לי כי במידה ואבחר במסלול עם החזר 100%,פי סית
מתחייבת להחזיר לי  50%משכר הלימוד )) (₪ 4,500להלן" :ההחזר הכספי"( ,בכל
מקרה בו לא אעבור את הבחי ה.
לאחר תשלום שכר הלימוד תפקיד  100%פי סית הסך של  ₪ 4,500כולל מע"מ
בחשבון אמ ות שי והל על ידי עורך דין אילון עישר ממשרד סימון עישר פורת
ושות' .ככל שלאחר שתתקבל ה תוצאות סופיות ורשמיות לבחי ה )לרבות תוצאות
הערעורים( ימצא שלא עברתי את הבחי ה יוחזר לי ההחזר הכספי בתוך  30יום מיום
הוידוא.
א י מסכים ומאשר כי פרט לקבלת ההחזר ,במקרה בו לא אעבור הבחי ה לא תהיה
לי דרישה או טע ה כלפי  100%פי סית ,מכל סיבה שהיא ,כי עם קבלת ההחזר א י
מוותר על כל טע ה או דרישה כלפי  100%פי סית וכי קבלת ההחזר מהווה ראייה
לויתור על טע ה ודרישה כלפי  100%פי סית.
ידוע לי כי כת אי לקבלת החזר הלימוד אדרש לשתף פעולה עם  100%פי סית
לצורך וידוא הציון שאקבל ,וכלל זה למסור ל 100%-פי סית שם משתמש וסיסמא
לאתר המועצה בכדי שאלו יוכלו לבדוק הציון ולחתום על אישור קבלת החזר כספי.
ביטול השתתפות בקורס -ככל שאבטל השתתפותי בקורס א י מתחייב לשלם ל-
 100%פי סית הסכומים הבאים:
א .ביטול עד  10ימי עסקים לפ י תחילת הקורס .(₪ 490)-
ב .ביטול פחות מ 10-ימי עסקים לפ י תחילת הקורס ועד ש י ימי עסקים לפ י
תחילת הקורס )לא כולל(  10% -משכר הלימוד ).(₪ 900
ג .ביטול פחות מש י ימי עסקים לפ י תחילת הקורס או במהלך הקורס 20%-
משכר הלימוד ).(₪ 1,800

ה י מאשר האמור בתק ון ומביע הסכמתי לת איו:
______________
תאריך
* האמור בלשון זכר מתייחס גם ל קבה.

______________
חתימה

לכבוד
סימון עישר פורת ושות'  -משרד עו"ד
עו"ד אילון עישר
באמצעות פקס  03-5623540טל' 03-5616671

בקשה לקבלת החזר כספי
 .1א י _____ת.ז _____________ מצהיר בזאת כי בבחי ת חשבו אות פי סית
מתקדמת ב' ש ערכה במועד סתיו  ,2017קיבלתי ציון של ______.
 .2ה י מצהיר כי לא הגשתי ערעור ולא אגיש ערעור על התוצאה  /ה י מצהיר כי לאחר
ערעור שהגשתי התוצאה הסופית שלי הי ה _____ )מחק את המיותר(.
 .3השם והסיסמא לאתר מועצת רואי החשבון הי ם.____________________ :
 .4אבקשך להעביר לי סכום ההחזר על פי תק ון הקורס לחשבון מספר _________
בס יף _______ ב ק ________*.

תאריך___________ :

* יש לצרף שיק מבוטל או אישור על יהול חשבון.

חתימה___________ :

