מדריך
ליצואן
מוגש באדיבות צוות המומחים בחברת
א .יוניברס טרנזיט בע"מ

ינואר 2005
חבר יקר ,לקוח נכבד,

אנו מודים לך על ההזדמנות לשרתך ולטפל ביצוא ושילוח מטענך האישי מישראל ומלווים בזאת
את יציאתך בברכת-

ברוכים תהיו בצאתכם ,הצלחה
ביעדכם החדש וכמובן,
ממתינים

לשובכם.

מי אנחנו ולמה דווקא -א .יוניברס טרנזיט בע"מ:
חברתנו ,א .יוניברס טרנזיט בע"מ ,נוסדה בשנת  1990כחברה המתמחה בשחרור ,טיפול
והובלה של חפצים אישיים לישראל .מאז החברה גדלה וכיום מספקת שירותים כוללים
של אריזה ושילוח בינלאומי של חפצים אישיים ,תערוכות ,אומנות יקרה ורילוקיישן
).(Relocation

חברתנו בעלת כל ההסמכות לביצוע יעיל של השירות לרבות :סוכני מכס ,משלחים
בינלאומיים וסוכני ביטוח כמו גם פועלים תחת מערכת הבטחת איכות .ISO 9001:2000

ככאלה אנו נדאג לטיפול במטענך לרבות אריזה מקצועית ,הובלה יבשתית ,ימית ואווירית ,שחרור ממכס ופריקה בעזרת צוותי
החברה המיומנים .באפשרותנו לספק אף שירותי אחסנה במידת הצורך.
לפרטים נוספים אנא בקר באתרנו באינטרנט .

במדריך זה ננסה לפרט ככל שניתן את תהליכי הטיפול במטען היוצא מישראל.
חשוב לזכור :מטרת המדריך לחדד ולהבהיר ככל שניתן את התהליכים הקשורים ביצוא מטען אישי .ייתכן ויחולו שינויים כתוצאה
מעדכוני המכס ,נמל וגופים אחרים הקשורים בתהליך .אין חברתנו תהא אחראית בשום צורה שהיא לאמיתות הנתונים ו\או כל
הוצאה כספית כתוצאה מכך

תהליך המעבר:







הכנה מוקדמת של הציוד ,מיון החפצים הנשלחים ואלה שאינם
אריזת המטען על ידי צוות האורזים המקצועי של חברתנו ובראשם ראש צוות שיציג עצמו
הובלה והמכלה -מיד בסיום האריזה יועבר המטען למחסני החברה\ לנמל לשם יצואו
הובלה ימית אווירית בהתאם לרצונכם ודרישותיכם הספציפיות
שחרור המכס במדינת היעד על ידי נציגי החברה וסוכניה ובתיאום מלא מולכם
הובלת המטען ליעדו הסופי ופריקתו בביתכם

 -eTrackingבזמן המעבר תוכלו להתעדכן בכל שלב ולדעת את סטאטוס המטען ומיקומו המדויק זאת באמצעות מערכת מעקב
המשלוחים שברשותנו החל משלב האריזה ועד להגעתו ליעד .השירות ניתן לכל לקוחות החברה ובאתרנו באינטרנט .אנא דרוש
שם משתמש וסיסמא מאיש הקשר בחברה.

המלצות ליום האריזה:
על מנת להקל בתהליך המעבר ובפרט ביום האריזה נבקשכם:
 למיין ולהפריד בין הפריטים שישלחו לבין אלו שאינם .כמו כן יש להפריד בין פריטים שישלחו בים לבין אלו שישלחו
באוויר.
 יש לנתק מהחשמל מוצרי חשמל לפחות  24שעות טרם האריזה .מוצרים המכילים מים )מקרר ,מקפיא ,מכונת כביסה
וכדומה( יש לנתק  48שעות מראש ולוודא שהתייבשו.
 למצוא ולשמור מסמכים חשובים שלא תרצו לשלוח עם המטען לרבות דרכונים ,מסמכי ביטוח ,כרטיסי טיסה וכו'
 מומלץ שלא לשלוח פריטים כמו:
 oאוכל
 oשתייה )לרבות יין\ שתייה חריפה(
 oתרופות וסמים
 oחומרי ניקוי נוזליים
 oמוצרים ביולוגים \כימים או מוצרים שבאים מהחי כגון פרוות ,פוחלצים וכדומה
 oחומר פורנוגראפי
 oפריטים שאינם מותרים ועלולים להוות בעיה
 יש לנעול את תוף מכונת הכביסה באמצעות ערכת נעילה – במידה ואין ,מומלץ לרכוש.
 יש להוציא ראשי דיו וחומרי טיונר ממדפסת וסוללות ממכשור אלקטרוני
 יש לנקות לכלוך ושמן בעיקר מכלי גינה ,מכסחות דשא ,אופנים ועציצים
 לנקות שטיחים בניקוי יבש תוך סגירה עם אישור על ניקוי

מסיבות ביטחוניות ובטיחותיות חברתנו לא תארוז הפריטים הבאים:
 נשק
 תכשיטים ,מטבעות וכסף
 חומרים מסוכנים ודליקים

ניירת נדרשת לשם יצוא מטען אישי:
 צילום דרכון של בעל המטען לרבות צילום העמודים הריקים
 רשימת אריזה-

יסופק על ידי אורזי החברה מיד בתום האריזה

 מספר סידורי של מוצרי החשמל
 טופס "הצהרת יצואן" מלא וחתום .רצ"ב
 חוזה עם חברת א .יוניברס טרנזיט כשהוא חתום.
 הצהרת ביטוח .יש למלא ולחתום על כל שלושת העמודים .במידה ואינך מעוניין לבטח המטען אנא צרף הצהרה
המעידה על כוונתך זו.
 פרטים מלאים של מקבל המטען במדינת היעד.
 יפויי כוח )רצ"ב(-

מסמך בו הנכם מייפים את כוחנו לשחרר בעבורכם ובשמכם את מטענכם האישי .אין מסמך זה תקף

אלא לייצגכם בפני רשויות המכס ביום שחרור מטענכם האישי.

 מסמכי מכס במדינת היעד-

על פי המדינה אליה אתה נוסע ,דרוש מאנשי הקשר בחברה את רשימת המסמכים

הנדרשים

** אנא התייעץ עם משרדינו לגבי הניירת הדרושה לשם שחרור המטען במדינת היעד.
** נבקשך להעביר המסמכים הנ"ל לידי צוות האריזה או לחילופין להעבירם למשרדינו בהקדם האפשרי.
כל עיכוב בקבלת המסמכים הנ"ל עלול לעכב את יציאת המטען מן הארץ ולגרור עלויות נוספות ומיותרות.
מועד אריזה ואיסוף:
בהתאם לדרישתך ועל פי נוחיותך ,מחלקת התפעול בחברתנו תתאם את הגעת צוות האורזים והמשאיות לביתך כיום -יומיים
לפני המעבר .בכל שינוי ו\או עיכוב נודיעך מיד ונבקש את הבנתך לשינויים שאינם צפויים.
נבקשך לעדכן את מח' התפעול בפרטים שיכולים לעזור כגון :קומה ,גישה לבניין ,אפשרויות חניה וכדומה.

שירותים נוספים שבאפשרותנו לספק:
 אריזה מקצועית של פרטי אומנות
 שירותי רילוקיישנים מלאים לרבות:
 oאיתור ומציאת מקום מגורים
 oרישום ילדים לבתי ספר וגנים מקומיים
 oעזרה בקבלת ויזת שהיה בחו"ל
 oעזרה התאקלמות במדינת היעד
 עם הגעת המטען לביתך ,נוכל לספק השירותים הבאים:
 oפריקה וסידור כל הקרטונים לרבות בגדים וכלי מטבח
 oהרכבה כוללת של כל הרהיטים
 oהתקנת מנורות ותליית תמונות
 oסידור מלא של הבית
אנו בטוחים שגם אתה תהנה משירותי חברתנו ומאחלים לך נסיעה טובה וקליטה מוצלחת.

בכבוד רב,

מחלקת יצוא

א .יוניברס טרנזיט בע"מ

מדינת ישראל  /רשות המסי בישראל

כתב הרשאה לסוכ מכס )ייפוי כח(
)סעיפי  168ו  169לפקודת המכס(
טופס מכס ) 165מהדורה
ז'(________________________________________________________________________________
אני החתו מטה
)ש פרטי וש משפחה/ש תאגיד( << ) (First & Last Name
מע(Address) #
ת.ז.מס' /מס' רישו התאגיד
א .יוניברס טרנזיט בע"מ

ממנה בזאת את סוכ #המכס

להיות מורשה מטעמי ולבצע את פעולות המכס )כמפורט להל #בסעיפי  (4 1הנדרשות בעניי #הטובי*:#

סוכ המכס האמור ,יהא רשאי לפעול בשמי ובמקומי בכל הפעולות הבאות ,כול או מקצת – הכל בקשר 
לעניי הנ"ל ולכל הנובע ממנו ,כדלקמ:
לבצע פעולות מכס לגבי יבוא הטובי ,#עד לסילוק מפיקוח המכס.
.1
.2

לבצע פעולות מכס בקשר לייצוא של הטובי.#

.3

להגיש תביעה להישבו #או להחזר מסי על הטובי #או לקבלת פקדו ,#לגבי הרשימוני הבאי:

.4

או על פי רשימה פרטנית המצ"ב וחתומה ע"י סוכ #המכס ,המהווה חלק בלתי נפרד מייפוי כוח זה.
להעביר הרשאה זו ,כולה או מקצתה לסוכ #מכס אחר ע זכות העברה לאחרי ,לפטר או למנות אחרי
במקומ ,ולעשות את כל הפעולות האמורות בייפוי כח זה כפי שימצא לנכו #ולמועיל ,והריני מאשר את מעשיו או
מעשי ממלאי המקו בתוק .כתב הרשאה )ייפוי כח( זה מראש.
/ /
התארי/

ש החות

ת.ז.של החות

ש התאגיד
אני מייפה את כוחו של סוכ #המכס

החתימה
חותמת התאגיד

8474

ת"ז/מס' רישו התאגיד

לקבל בשמי את הכספי שיגיעו לי מרשות המסי בישראל בגי #תביעה להחזר מס ו/או תביעה להישבו #ו/או תביעה
לקבלת פקדו #לגבי הרשימוני המצוייני לעיל בסעי.3 .
/ /
התארי/

ש החות

ת.ז.של החות

ש התאגיד

החתימה
חותמת התאגיד

** הנני מאשר את חתימת מרשי הנ"ל
/ /
התארי/

ש המאשר

ת.ז .של המאשר

חתימה וחותמת מאשר
החתימה

* נית #לפרט טובי #מסויימי בלבד ,או לציי #כי ייפוי הכח מתייחס לכל הטובי #של מיופה הכח ,שנדרש לבצע פעולות המכס בעניינ.
** מאשר החתימה יהיה אחד מאלה בלבד :סוכ #מכס/פקיד רשוי/עו"ד/רו"ח /יוע 0מס/פקיד בבית המכס.
הערה :חובה לצר .לכתב הרשאה זה צלו תעודת הזהות של החות עליו.

תאריך ________________:
לכבוד
גובה המכס
נתב"ג  /חיפה  /אשדוד
ג.א.נ,.
הנדו :הודעה והצהרה על משלוח חפצי אישיי לחו"ל
 .1אני החתו מטה ,שולח חפצי אישיי לחו"ל מהסיבות הבאות:
לצורכי עבודה

מסיבות אישיות

לצורכי השתלמות

מסיבות אחרות .פרט________________________________________________ :

 .2אני החתו מטה ,נשאר באר 0ושולח חפצי אישיי לחו"ל אל:
קרוב משפחה

אחר .פרט______________________________________ :

 .3הנני יליד האר 0ואני מצהיר כי לא  /כ #ניצלתי זכויות תושב חוזר ,במהל /שש שני אחרונות.

 .4הנני מצהיר כי עליתי לאר 0בשנת ___________ לא  /כ #ניצלתי זכויות תושב חוזר
ו\או עולה חדש במהל /שש השני האחרונות

 .5ש מלא של המקבל בחו"ל____________________________________________ :
כתובת מדויקת בחו"ל:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

מספר טלפו) #כולל קידומת( בחו"ל______________________________________ :
מספר טלפו #נוס / .פקס בחו"ל:

______________________________________

הנני מצהיר כי כל הפרטי לעיל נכוני וכל החפצי הינ אישיי ואינ מיועדי למכירה.
________________ ____________ _____________
ש מלא

מספר ת.ז.

מספר דרכו#

_____________ ____________

תארי/

חתימה

כתובת מלאה באר___________________________________________________________: 0

282 , 280 , 212
325 , 315 , 314 , 313 , 312
448 , 438

Bus station
To Ashdod

12 , 11
From central
bus station

Ha'orgim

Bus Station
Exit from Ashdod
Ba'alei
Melacha

282 , 280 , 212
315 , 314 , 313 , 312
325 , 323 , 320
Ha'hadarim

Hbossem
Nir
Galim
Yeshivat Herzog
Bnei Darom

Bnei Darom
Junction

Bnei
Brit

282 , 280 , 212
323 , 315 , 314 , 312
Bus station to Ashdod

Ashdod Port
Junction

Ashdod port

Tel-Aviv

