ĕĦĤčē ĕĘėĘė čĕĔĤĠđČđģ

שלום רב !
אנו מודים לכם על שהחלטתם להצטרף כחברים לקואופרטיב "שלנו" ומודים לכם על האמון.
בהמשך תוכלו למצוא את טופס בקשת ההצטרפות .אנא הקדישו מעט מזמנכם לקריאת ההנחיות לרישום.

תהליך הרישום:

כולל  3שלבים קצרים

 .1קריאת התקנון הצהרת הכוונות.
את התקנון והצהרת הכוונות ניתן לקרוא ולהוריד באתר האינטרנט שלנו .www.shelanoo.co.il

 .2רכישת יחידת חברות  -עלות יחידת חברות .₪ 1000
את התשלום ניתן לבצע באמצעות:

)המחאה או העברה בנקאית עדיפים שכן אין בעבורן עמלה(.
המחאה)צ'ק(
לפקודת קואופרטיב שלנו.
את ההמחאה יש לשלוח בדואר ל -ת.ד  22811תל אביב מיקוד .61227
יש למלא את פרטי ההמחאה בטופס המצ"ב.
העברה בנקאית
לפקודת קואופרטיב שלנו.
בנק מזרחי טפחות בע"מ ,סניף  - 421גן העיר ,מספר חשבון .403319
יש למלא את פרטי ההעברה בטופס המצורף .
Ezpay
ניתן לבצע את התשלום ישירות דרך אתר האינטרנט "שלנו" וב 10 -תשלומים.
PayPal
לבעלי חשבון פייפל ניתן לבצע את התשלום ישירות דרך אתר האינטרנט "שלנו".

לאחר ביצוע התשלום יש למלא בטופס הבקשה להצטרפות את כל פרטי התשלום על פי דרך התשלום שבחרתם.
 .3את הטופס המלא והחתום ניתן לשלוח במספר דרכים
מייל info@shelanoo.co.il

פקס 077-4701610
דואר קואופרטיב שלנו – ת.ד  22811תל אביב מיקוד 61227

הבקשות תוגשנה לאישור וועדת מנהל וחברים ולאחר מכן ישלחו קבלה ותעודת המניה לכתובת הרשומה בטופס.
תודה רבה ובהצלחה.
קואופרטיב כלכלי חברתי

אתר www.Shelanoo.co.il

פקס 077-4701610

מייל Info@Shelanoo.co.il
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בקשת הצטרפות וכתב התחייבות
אני

שמקום מגורי ב-

בעל/ת ת.ז.

ושנולדתי בתאריך
שמשלח ידי
/ /
מבקש/ת בזה להתקבל כחבר/ה ב" -שלנו  -קואופרטיב לשינוי כלכלי חברתי אגודה שיתופית בע"מ",
ב"-חנות שלנו  -אגודה שיתופית בע"מ" וב" -איגוד אשראי שלנו  -אגודה שיתופית בע"מ" )בהקמה(.
אם אתקבל כחבר/ה באגודות הנני מתחייב/ת למלא אחר הוראות תקנוני האגודות .הנני מסכים/ה ,כי כל הרשום בספרי
האגודות יחייב אותי בקשר לכל עניין הנוגע לחובתי לאגודות או לתביעותיי מהאגודות .אני מצהיר/ה כי ההוראות של תקנוני
האגודות ידועות לי וכי קראתי ואני מסכים/ה עם הצהרת הכוונות של האגודה ועם תקנונה ומאשר/ת את תמיכתי באגודה
ובמטרותיה ואת מחויבותי להן.
אני מצהיר/ה כי ברור לי כי האגודה/ות לא תחלק מרווחיה ,ככל שיהיו ,לחבריה ,כי כל הרווחים כאמור ,ככל שיהיו ,ישמשו את
האגודה בהתאם להוראות תקנונה.
הנני מאשר/ת קבלת עדכונים באמצעות דואר אלקטרוני.
/

תאריך:

/

חתימה:

 "החנות שלנו"  -הינה אגודה שיתופית "מקבוצת שלנו" אשר מטרתה להקים ,לקדם ולתפעל חנויות מזון. "איגוד האשראי שלנו" )בהקמה(  -הינה אגודה שיתופית "מקבוצת שלנו" אשר מטרתה לקדם את נושא איגוד האשראי בישראל ,ובכפוף לכל דיןלהקים ולהפעיל איגודי אשראי וכן מוצרים פיננסים נוספים .האגודה בהקמה ,ולכן ההצטרפות הינה על בסיס טיוטת התקנון ,בהסתמך על תקנון
"קואופרטיב שלנו" ובכפוף לאישורו של רשם האגודות השיתופיות )לרבות שם האגודה(.

פרטים אישיים
שם פרטי
כתובת
טלפון

שם משפחה
יישוב
דואר אלקטרוני

ת.ז 9) .ספ'(

תאריך לידה

מיקוד

/

/

@

פרטי התשלום
מזומן  /המחאה)צ'ק(  /העברה בנקאית  / Ezpay / PayPal /כרטיס אשראי
*נא להקיף את האופציה המתאימה
מספר מניות

תאריך תשלום

סכום

במידה ושולם בהמחאה /העברה בנקאית
מספר סניף

שם הבנק

קואופרטיב כלכלי חברתי

מס' המחאה  /אישור העברה
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