תאריך _____________

שאלון אינטרנט
מידע כללי

מספר ע"מ/ח"פ

שם בית העסק/החברה
מספר טלפון נייד
כתובת

מספר פקס

מספר טלפון נוסף

מספר ספק במקס איט פיננסים בע״מ

E.MAIL

פרטים נוספים
השאלה

מספר
.1

האם האתר פעיל?

.2

רשום את כתובת אתר האינטרנט של בית העסק אשר
מאפשר השארת פרטי כרטיס אשראי באתר (או אתר דמה)

.3

מה נמכר באתר?

.4

מהו המוצר/שירות?

.5

מהו זמן ההספקה המשוער?

.6

לאיזו תקופה ניתן השירות? (בחודשים(

.7

מהו טווח המחירים למוצר או לשירות באתר?

.8

מהו סכום העסקה הממוצעת באתר? (יש לסמן את אחד
מהטווחים שלהלן בהתאם למטבע המסומן בשאלה מספר )7

 .9מהו המחזור החודשי הממוצע/המשוער בפעילות באתר? (יש
לרשום את הממוצע בהתאם למטבע המסומן בשאלה מספר )7
 .10האם המכירה היא ללקוחות בישראל?
 .11האם המכירה היא ללקוחות בחו"ל/לתיירים?

סמן ✗
לא כן

אם התשובה היא "כן" השלם ופרט את הנדרש
כן � מהו ותק האתר (ממתי האתר פעיל)? _____ חודשים _____ שנים.
לא � אם אין ברשותו אתר דמה – הסבר שאי-אפשר להמשיך בתהליך

כתובת אתר סחר
כתובת אתר דמה

בעבור
אתר הדמה :שם משתמש__________________ סיסמה ________________
❍ מוצר מוחשי (דוגמה למוצר מוחשי :ביגוד ,הנעלה וכיו"ב).
❍ שירות (דוגמה לשירות :בניית אתרי אינטרנט ,אחסון מידע באינטרנט ,תרומות וכיו"ב)

❍ עד שבוע
❍ 3-1

❍ שבוע עד חודש
❍ 6-3

❍ 12-6

❍ חודש ויותר
❍  12ויותר

❍ בלא הגבלה

מינימום _________________ מקסימום _________________
סמן באיזה מטבע מדובר ❍ ש"ח ❍ דולר ארה"ב ❍ אחר ________
❍ 500-100
❍ 1,000-500
❍ 100-0
❍  3,000ויותר
❍ 3,000-1,000
מחזור ממוצע _______________________
		
מה אחוז המכירה לישראלים

__________%

מה אחוז המכירה ללקוחות בחו"ל/לתיירים __________%

__________________________________________________________________________________________________

למילוי על-ידי מת"ל  - maxנאמר לבית העסק ש:
 ❍ .12יש לרשום באתר כתובת למשלוח דואר
 ❍ .13יש לרשום באתר מספר טלפון ליצירת קשר
 ❍ .14יש לשלב באתר תקנון מעודכן

ר"ה

 ❍ .15יש לפרסם באתר מדיניות עדכנית של החזרות וביטולי מוצרים/שירותים

12.2019

 ❍ .16אין לפרסם באתר פרסום מכל סוג שהוא של אתרי הימורים פורנו ו/או כל פעילות לא חוקית

30-12-071

לתשומת לבך! אי-מילוי פרטים באופן מלא עלול לגרום לעיכוב בקבלת האישור לפתיחת מספר הספק.
תאריך _____________

חתימת המת"ל _____________________

