
  :ובני משפחותיהם בלבד חיפה' הסגל הזוטר של אונ לעובדי ייחודיתעריף שכר טרחה 

 . לכל נושא– ללא תשלום – ללא הגבלה ת ות יעוץ טלפוניושיח .1

 .תשלוםללא  –  במשרדראשונהיעוץ פגישת  .2

 .ד"על פי שיקול דעת עוה,  לכל נושא– ללא תשלום – בשם העובד יםמכתב 2עד משלוח  .3

ומסמכים ) מקרקעיןחוזי לא (חוזים , )שלישיב ההחל מהמכת (עריכת מכתבים, יעוץ כללי .4

לפי חלקי בפועל משולמת עלות  (ת עבודהלשע₪  190 - רשויות ומוסדותול מטיפול , אחרים

  ). לשעה 100₪- ולא פחות משעה

קניה של בית /מכירה). ₪ 2,850-אך לא פחות מ (1/4% :הדירשל  קניה/המכיר .5

 .) 5,000₪-אך לא פחות מ (1/2%: מגרש/עסק/פרטי

  ).  1,000₪- אך לא פחות מ( מגובה דמי השכירות לחודש 1/3: הסכם שכירות .6

  . ₪ 2,200 ):בהסכמת היורשים (הכנת צוואה/צו ירושה .7

. עבור התנגדות) תלוי בסכום התיק(₪  3,900-₪ 2,900: אם מדובר בחייב: תיק הוצאה לפועל .8

 .ד פסוק"ט עו" וכן שכל" מהגבייה בפועל בנוסף לסכום הנ9%: אם מדובר בזוכה

 ). 4,950₪-אך לא פחות מ(התביעה סכום  מגובה 13%): בית דין/בבית משפט(תביעה כספית  .9

 .לכל הופעה₪  695: גישור/בוררות/בית דין/הופעה בבית משפט .10

  .  4,800₪: )עריכת בקשה בלבד (בקשה מטעם חייב לפשיטת רגל .11

שלא ניתן  אם מדובר בפעילות .)תלוי בגובה התביעה (15%-10% :פעילות מול ביטוח לאומי .12

 .לכל דיון ₪ 695+ 2,950₪): ערר על החלטת ועדה רפואית, כגון(לקבוע את שוויה 

לא כולל הגשת , כולל דיונים בבתי המשפט.  4,950₪: )ללא נפגעים (כתב אישום בתעבורה .13

 . ערעור על פסק הדין בערכאה הראשונה

או הליכים אחרים בבית ,  גירושיןהליכיניהול , הליכים משפטיים שלא מפורטים לעיל כגון .14

יסוכמו בהתאם לתיק ולהיקפו ובכל מקרה בהנחה משמעותית , משפט לענייני משפחה

 .מהמקובל

--- ------- ---- ----- ---- ----- ----- -------  

  .מ"כוללים מעלא המחירים  •

 .המחירים עשויים להשתנות מעת לעת •

 .התחלת טיפול מותנית בחתימה על יפוי כח והתחייבות לתשלום שכר טרחה •

כנגד הצגת , בני משפחותיהם בלבדו חיפה' הסגל הזוטר של אונהתעריפים מיועדים לעובדי  •
 .תעודת עובד


