טופס הסכם שיתוף פעולה Cash4Mail
יש למלא את כל הפרטים בטופס זה ולשלוח בצירוף המסמכים* לפקס 072-2740347
תאריך:

שם העמותה:
מספר עמותה )ע.ר(.
שם איש הקשר
כתובת עמותה
טלפון נייח ונייד
פקס
אימייל
כתובת אתר אינטרנט של העמותה

פרטי ההסכם
הסכם שיתוף פעולה בין וובסטף ישראל לעמותה לשימוש וקבלת תרומות ממערכת ,Cash4Mail
אישור סופי לצירוף העמותה והרשמה שלה לקבלת תרומות מותנה באישור של ועדת קבלה של .Cash4Mail
התחייבות וובסטף ישראל
חברת וובסטף תספק דף הרשמה אישי במערכת  Cash4Mailלנמענים שיופנו ע"י העמותה.
ההרשמה כוללת דף רישום פרטי הכולל שטח טקסט אודות העמותה  +לוגו מוטמע של העמותה.
לעמותה יוגדר חשבון אישי במערכת  .Cash4Mailבחשבון יצטברו הסכומים אשר החברים ב  Cash4Mailיתרמו לעמותה.
כל החברים ב  Cash4Mailאשר נרשמים דרך דף ההרשמה של העמותה מעבירים את הסכומים שהם צוברים במערכת
לחשבון של העמותה כל עוד הם לא שינו זאת בהגדרות החשבון שלהם.
העמותה תקבל  2אגורות עבור כל צפייה של חבר הנרשם דרכה במערכת בהודעה פרסומית הנשלחת ממערכת
 ,Cash4Mailוכמו כן אגורה נוספת עבור כל הקלקה של אותו חבר על ההודעה )במידה וקיים לינק פרסומי בהודעה(.
התשלום עבור צפיות והקלקות מבוצע פעם אחת בלבד על כל הודעה פרסומית שנשלחת מהמערכת.
וובסטף תעביר לעמותה את הסכומים אשר יצברו בחשבונות המשתמשים שבחרו וסימנו את האפשרות לתרום לעמותה,
מסכומים אלה יקוזזו עלויות העברת התשלום אם יהיו כאלה.
מועדי העברת התשלום יקבעו ע"י  Cash4Mailבהתאמה לסכומי המינימום הנהוגים שיצברו בחשבון העמותה במערכת.
העברת התשלומים לעמותה מותנית בהמצאת כל המסמכים הדרושים ע"י העמותה וקיום כל התנאים ע"י העמותה במועד
העברת התשלום לעמותה.
התחייבות העמותה
* העמותה מצהירה כי הינה עמותה רשומה ברשם העמותות ותמציא אישור מתאים על כך.
* העמותה תמציא אישור מתאים כי התרומה שמועברת לה מוכרת לצורכי מס לפי סעיף  46ו\או  47לפקודות מס הכנסה.
העמותה תספק לוגו שלה וטקסט תדמיתי )ישלח באימייל( אשר יופיעו בדף הרישום של העמותה במערכת .Cash4Mail
העמותה מאשרת את נכונותה לעשות שימוש במערכת  Cash4Mailולרשום חברים חדשים דרכה.
העמותה תספק קבלה המוכרת ע"י רשויות המס עבור כל סכום אשר יועבר אל העמותה.
העמותה מאשרת כי החשבון שיוגדר לה במערכת כפוף לתנאי ההתקשרות בין  Cash4Mailובין החברים הנרשמים באתר
.Cash4Mail
* יש לשלוח את כל המסמכים הנדרשים חזרה יחד עם טופס הסכם זה חתום עם כל הפרטים.
שם החותם
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טופס 901

תפקיד החותם

telephone : +972 - 72 - 2121333
fax :
+972 - 72 - 2740347

חתימה  +חותמת העמותה

We deliver all the WEB-STUFF you might need

web : www.WEBSTUFF.co.il
email : info@WEBSTUFF.co.il

