שירות למימוש זכויות רפואיות ומשפטיות
לחברי מועדון הרווחה של הסתדרות המהנדסים
הסכם זה מקנה לכל חברי המועדון ו/או קרוב מדרגה ראשונה שלהם זכות לשירותי
ייעוץ בתנאים מועדפים שיינתנו ע"י משרד עורכי הדין סגלוביץ' ושות'
לקראת מימוש זכויות משפטיות בישראל ע"פ דין של חבר ארגון ו/או קרוב מדרגה
ראשונה של חבר ארגון בהתאם לאישור זכאות של המועדון.
השירותים המשפטיים המוצעים:
שירות למימוש זכויות רפואיות ומשפטיות
שירות לעריכת צוואות
ליווי משפטי במהלך רכישה ומכירת נכסים
עריכת חוזה שכירות
ייעוץ נדל"ן
ניהול תביעות כספיות ואזרחיות

השירות למימוש זכויות רפואיות ומשפטיות כולל:
 פגישת ייעוץ ראשונה שלאחריה ו/או במהלכה ,יינתן ללקוח המידע הנדרש לצורך בירור
ואיתור מקור הזכות שקמה לו.
 הסברים על אופן מילוי טפסים הנדרשים לצורך מימוש הזכויות.
 הסבר ויעוץ משפטי על מקור הזכות ועל האפשרויות והדרכים למימוש הזכות מן הגוף
החייב.
 הסברים על אופן מילוי הטפסים הנדרשים לצורך מימוש הזכויות ויעוץ לשם איתורם
וצירופם של המסמכים ההכרחיים לצורך מימוש הזכות.
שכ"ט נותן השירות לחבר המועדון ו/או לקרוב מדרגה ראשונה של חבר המועדון (להלן "הלקוח") בגין
שירות מימוש זכויות רפואיות ומשפטיות בתוך תקופת השירות יהיה בתנאים מועדפים וכמפורט כדלקמן:
( )1פגישת הייעוץ הראשונה תהא חינם.
( )2עבור כל תיק ייגבו דמי פתיחת תיק חד-פעמיים ,בסך של  + ₪ 1,000מע"מ ישירות
מהלקוח שעבורו נפתח התיק.
( )3בטיפול מול גופים המזכים בפיצוי חד פעמי כגון החזרי מס ,פיצויים מחברות ביטוח
וכיו"ב ,שכ"ט יחוש לפי שיעור של  + 16%מע"מ בלבד.
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( )4במידה וייפסקו ללקוח קצבאות חודשיות ע"י המוסד לביטוח לאומי ו/או קצין תגמולים
ו/או מכל מוסד אחר ,שכ"ט יחושב בשיעור של  16%ממכפלת סכום הקצבה החודשית ב-
 48חודשים ,כנ"ל לגבי קצבאות המשולמות "רטרואקטיבית".
( )5במידה ונסתיימה תקופת ההסכם ,קודם להשלמת הטיפול בתיק ,יימשך הטיפול עד
לסיומו ,בכפוף לעמידה בכל תנאי ההסכם .יחד עם זאת ,פניות חדשות לא יתקבלו לאחר
סיום תקופת ההתקשרות.
( )6הוצאות משפט ככל שתהיינה ,דוגמת אגרת בית משפט ו/או חוות דעת רפואית יחולו על
הלקוח לאחר קבלת הסכמתו מראש.
( )7ככל שיהיו הליכים משפטיים החורגים מהשירות שניתן במסגרת הסכם זה ואשר עניינו
מימוש זכויות רפואיות משפטיות המפורטות בהסכם זה ,שכר הטרחה בגינם יסוכם
וישולם בנפרד על ידי המבוטח.

השירות לעריכת צוואות כולל:
פגישת הייעוץ הראשונה הינה ללא עלות ותכלול:
 מסירת המידע הנדרש לצורך קבלת השירות .במידת הצורך יקבל הלקוח גם סיוע
באיתור המסמכים הנדרשים.
 הסברים מקיפים הרלוונטיים לעניינו של הלקוח וכן ייעוץ ומידע לגבי אופן הפעילות
המוצע בעניינו וסוגי הצוואות האפשריות והמומלצות עבורו.
 בתום התהליך ,תיערך צוואה על פי רצונו של הלקוח ותיחתם על ידו כנדרש ע"י הוראות
הדין.
שכ"ט נותן השירות לחבר המועדון ו/או לקרוב מדרגה ראשונה של חבר המועדון (לצורך סעיף זה,
להלן" :הלקוח ") בגין שירות עריכת צוואות בתוך תקופת השירות יהיה בתנאים מועדפים וכמפורט
כדלקמן:
( )1השירות יינתן בשכ"ט ע"פ תעריף מיוחד בעלות נמוכה מהנהוג בענף ,המוצעת בלעדית
לחברי הארגון ובני משפחותיהם ,כדלהלן:
א .עריכת צוואה –  ₪ 1,200בלבד
ב .עריכת צוואה הדדית –  ₪ 1,800בלבד
ג .עריכת צוואה מורכבת – החל מ  ₪ 3,000בלבד (בהתאם לנסיבות התיק)
( )2לשכ"ט הנ"ל יוסף מע"מ כחוק.
( )3שכ"ט נותן השירות בגין השירות הנ"ל ,ישולם ע"י הלקוח לנותן השירות במישרין.
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( )4במידה ונסתיימה תקופת ההסכם ,קודם להשלמת הטיפול בתיק ,יימשך הטיפול עד
לסיומו ,בכפוף לעמידה בכל תנאי ההסכם .יחד עם זאת ,פניות חדשות לא יתקבלו לאחר
סיום תקופת ההתקשרות.
( )5הוצאות משפט ככל שתהיינה ,דוגמת אגרת בית משפט ככל שתידרשנה ,תחולנה על
הלקוח בתיאום והסכמה מראש.
( )6ככל שיהיו הליכים משפטיים החורגים מהשירות שניתן במסגרת הסכם זה ,שכר הטרחה
בגינם יסוכם וישולם בנפרד על ידי מבקש השירות.

***
הליווי המשפטי במהלך רכישה ומכירת נכסים כולל:
כחלק מהלווי המשפטי משרד עורכי דין סגלוביץ' ושות' יערוך
את חוזה המכר ו/או הרכישה ,יבדוק את מצבו הקנייני של הנכס וילווה את העסקה עד
להשלמתה.

השירות לעריכת חוזי שכירות כולל:
ליווי במו"מ ,בניסוח ובחתימת הסכם השכירות ,בין אם מקבל השירות שוכר או משכיר דירה.

ייעוץ הנדל"ן כולל:
כל הקשור והנוגע לענייני נדל"ן הנמצא בתחום מומחיות נותן השירות.

שירות לניהול תביעות כספיות ואזרחיות כולל:
מתן ייעוץ לפני טיפול בהליך משפטי ,טיפול בהליך המשפטי במידת הצורך.

שכר הטרחה לשירותים הנ"ל יהיה במחיר המופחת ב 15% -מתעריף המשרד ביחס לאותו
שירות מוצע למי שאינו חבר המועדון.

לקבלת פרטים נוספים או קבלת השירותים ניתן לפנות אל משרד עו"ד סגלוביץ:
עו"ד אתי כהנא
טלפון09-7460386 :
פקס09-7460385 :
מיילek@lawcom.co.il :

יש להזדהות כחברי מועדון תרבות ורווחה על מנת לקבל את השירות
ההטבה תינתן בכפוף לבדיקת הזכאות מול המועדון
רח' אחוזה  83רעננה ,טלפונים09-746038609/7460385 :
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