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מס' החשבון בבנֱק


  

סוג החשבון

ֱקוִד המוסִד

ֱקוִד מסֹלֱקה
בנֱק
סניף

אסמכתא  /מס' מזהה שֹל הֹלֱקוח בחברה

34 37 88 27 39

 .1אני  /ו הח"מ

שם _______________________________________________ _____________________
)מס' זהות  /ח.פ(.

שם בעֹל/י החשבון כמופיע בספרי הבנֱק

כתובת____________________________________________________________________
טֹלפון
מיֱקוִד
עיר
מס'
רחוב
נותן/ים ֹלכם בזה הוראה ֹלחייב את חשבוני/נו הנ"ֹל בסניפכם בגין  בסכומים ובמועִדים שיומצאו ֹלכם מִדי פעם בפעם באמצעי
מגנטי ,ע"י              כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה".
 .2יִדוע ֹליֹ/לנו כי:
א        .ע"י הוִדעה ממני/מאתנו בכתב ֹלבנֱק וֹל             שתכנס
ֹלתוֱקף ,יום עסֱקים אחִד ֹלאחר מתן ההוִדעה בבנֱק וכן ניתנת ֹלביטוֹל עפ"י הוראת כֹל ִדין.
ב .אהיה/נהיה רשאי/ם ֹלבטֹל מראש חיוב מסוים ובֹלבִד שהוִדעה עֹל כך תימסר עֹל יִדי/נו ֹלבנֱק בכתב ֹלפחות יום עסֱקים אחִד ֹלפני
מועִד החיוב.
ג .אהיה/נהיה רשאי/ם ֹלבטֹל חיובֹ ,לא יותר מתשעים ימים ממועִד החיוב ,אם אוכיח/נוכיח ֹלבנֱק כי החיוב אינו תואם את המועִדים
או הסכומים שנֱקבעו בכתב ההרשאה ,אם נֱקבעו.
 .3יִדוע ֹליֹ/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומיֹלויים הם נושאים שעֹלי/נו ֹלהסִדיר עם המוטב.
 .4יִדוע ֹליֹ/לנו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו יופיעו בִדפי החשבון וכי ֹלא תישֹלח ֹליֹ/לנו ע"י הבנֱק הוִדעה מיוחִדת בגין חיובים אֹלה.
 .5הבנֱק יפעֹל בהתאם ֹלהוראות בכתב הרשאה זה ,כֹל עוִד מצב החשבון יאפשר זאת וכֹל עוִד ֹלא תהיה מניעה חוֱקית או אחרת ֹלביצוען.
 .6הבנֱק רשאי ֹלהוציאני/ו מן ההסִדר המפורט בכתב הרשאה זה אם תהיה ֹלו סיבה סבירה ֹלכך ויוִדיע ֹלי עֹל כך מיִד ֹלאחר ֱקבֹלת
החֹלטתו ,תוך ציון הסיבה.
 .7נא ֹלאשר ֹל             בספח המחובר ֹלזהֱ ,קבֹלת הוראות אֹלו ממני /מאיתנו.

 .8סכום החיוב ומועִדו יֱקבעו מעת ֹלעת ע"י             

חתימת בעֹל/י החשבון

 
ֹלכבוִד
"תעצומות"
המרכז ֹלמשפחת היֹלִד בעֹל הצרכים המיוחִדים
רח' זווין 11
ירושֹלים

מס' החשבון בבנֱק

ֱקוִד המוסִד

9

7

8

7

סוג החשבון

ֱקוִד מחֹלֱקה

סניף

בנֱק

אסמכתא  /מס' מזהה שֹל הֹלֱקוח בחברה

4

ֱקבֹלנו הוראות מֹ ,......................................................................... -לכבִד חיובים בסכומים ובמועִדים שיופיעו באמצעי מגנטי או
ברשימות שתציגו ֹלנו מיִדי פעם בפעם ,ואשר מספר חשבונו/נם גם בבנֱק יהיה נֱקוב בהם ,והכֹל בהתאם ֹלמפורט בכתב ההרשאה
רשמנו ֹלפנינו את ההוראות ,ונפעֹל בהתאם כֹל עוִד מצב החשבון יאפשר זאת .וכֹל עוִד ֹלא תהיה מניעה חוֱקית או אחרת ֹלביצוען.
כֹל עוִד ֹלא התֱקבֹלה אצֹלינו הוראת ביטוֹל בכתב עֹל יִדי בעֹל/י החשבון ,או כֹל עוִד ֹלא הוצא/ו בעֹל/י החשבון מן ההסִדר .אישור
זה ֹלא יפגע בהתחיבויותכם כֹלפינוֹ ,לפי כתב השיפוי שנחתם עֹל יִדכם.
תאריך _______________________________
מֱקור טופס זה ,עֹל שני חֹלֱקיו ,ישֹלח ֹלסניף הבנֱק ,העתֱק הימנו ימסר ֹלמשֹלם.

בכבוִד רב,
בנֱק ______________________________________________
סניף ______________________________________________
חתימת וחותמת הסניף

