סלקום ישראל בע"מ
רח' הגביש 12
ת.ד 4202 .נתניה 40142
ח.פ511032105 .

הוראה לתשלום חודשי באמצעות הו"ק
שירות זה כרוך בתשלום חד פעמי בסך של  09.93ש"ח וכן בתשלום חודשי של  09.93ש"ח (בנוסף לתשלום החד פעמי)
ת.ז________________ מס' סלקום________________ (נא לציין את מספר הסלקום ות.ז של בעל הרשומה)
הרשאה לחיוב חשבון:
לתוקף ,יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק ,וכן ניתנת לביטול

לכבוד בנק:

עפ"י הוראת כל דין.
סניף

בנק

ב.

כתובת סניף

נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים ,ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידינו
בכתב לבנק ,לא יאוחר מ –  3ימי עסקים לאחר מועד החיוב .ככל

 .1אני/ו הח"מ
|
שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי

|

|

|

|

|

|

שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב ,הזיכוי ייעשה בערך יום מתן

|

הודעת הביטול .כמו כן נהיה רשאים לדרוש מהבנק בהודעה בכתב

מס' ת.ז  /ח.פ

לבטל חיוב ,אם החיוב אינו תואם את המגבלות שבהרשאה ,ככל

הבנק

שנקבעו מגבלות.

עיר ומיקוד

רחוב ומספר

ג.

הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שבינינו לבין המוטב.

ד.

הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של  04חודשים ממועד
החיוב האחרון ,בטלה.

| | | | | | | |

|

|

|

|

|

ה.

אם תענו לבקשתנו ,הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו ,בכפוף
להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק.

מספר חשבון בבנק

סוג חשבון

סניף

בנק

05522
קוד מוסד
 .0מבקשים

ו.

הבנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה ,אם תהיה
לו סיבה סבירה לכך ,ויודיע לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו ,תוך

אסמכתא/מספר מזהה של הלקוח במוטב

בזה להקים בחשבוננו הנ"ל הרשאה לחיוב חשבון בסכומים

ציון הסיבה.
 .5אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.

ובמועדים שיומצאו לכם מידי פעם ע"י המוטב באמצעות קוד המוסד ,בכפוף
למגבלות הבאות שסומנו (ככל שסומנו).
 .3פרטי ההרשאה (ללא סימון מגבלה תחול הרשאה כללית ללא מגבלות):
תאריך

 הרשאה כללית שאינה כוללת הגבלות
או (הרשאה הכוללת מגבלות):
 תקרת סכום החיוב  ₪ ______ :מועד פקיעת תוקף ____________







באמצעות אתר האינטרנט של הבנק ,ללא צורך בהגעה לסניף.
 אם יישלחו על ידי המוטב חיובים שאינם עומדים בהגבלות שקבע הלקוח,

 .4כמו כן יחולו ההוראות הבאות:
א.

חתימת בעל/י החשבון

 לידיעתכם :ניתן להגיש את הבקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון גם

הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה מאיתנו בכתב לבנק שתכנס

הם יוחזרו על ידי הבנק ,על כל המשמעויות הכרוכות בכך.

יש להחתים את הבנק (למעט בנקים שבהסדר ,עבורם נדרשת חתימתך בלבד) ולשלוח אותו לכתובתנו המופיעה מטה או לפקס שמספרו 20-
 2027020או באמצעות משלוח הודעת  MMSלמספר 250-0221373 :או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת:
 .Fax_mms@cellcom.co.ilבמקרים בהם קיים הסדר ממוכן ,ניתנת הסכמת הלקוח שבקשה זו תוגש לבנק על ידי המוטב כהגדרתו להלן.
במידה ואישור הבנק יועבר עד  42שעות לפני יום התשלום ,יבוצע עדכון הפרטים בחשבון הקרוב.
בחירת מועד החיוב באחד מבין  4המועדים האפשריים ,תעשה על ידך.
מובהר כי הגבלת ההרשאה לחיוב חשבון הבנק ,כמתאפשר בהוראות לבנק שלעיל (בסעיף  ,)3מופנית כלפי הבנק והוא האחראי לקיומן של
המגבלות .כן מובהר כי אין במגבלות שנבחרו כאמור כדי לגרוע מחיובך כלפי סלקום ישראל בע"מ (לעיל ולהלן – "המוטב") ,לרבות לעניין אופן
הגביה.
אישור הלקוח למוטב :הנני הח"מ ,נותן בזאת למוטב הרשאה מתמדת בלתי מוגבלת בזמן ו/או בסכום לחייב ,מפעם לפעם ,את מספר החשבון
שפרטיו מופיעים מטה או חשבון שיינתן על ידי ,בתשלומים בגין השירותים והמוצרים ,על-פי תנאי ההתקשרות הכלליים בינינו ,שיחויבו על ידי
המוטב ,כפי שאלה עולים מהרשומות ו/או מהתיעוד ו/או מהמערכות שבידיכם.

אישור הבנק
הוראה לחיוב חשבון

|

לכבוד :סלקום ישראל בע"מ – מחלקת גביה

מספר חשבון בבנק

ת.ד 0303 .נתניה 09003

|

בנק

|
סניף

קבלנו הוראות מ,___________________________-
קוד מוסד

אסמכתא/מספר מזהה של הלקוח בסלקום

לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שתציגו לנו מדי פעם בפעם ,ואשר מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם ,והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה .רשמנו לפנינו
את ההוראות ,ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת; כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען; כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על-
ידי בעל/י החשבון או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר .אישור זה לא יפגע בהתחייבויותכם כלפינו ,לפי כתב השיפוי שנחתם על-ידכם.

תאריך

בנק

מס' סלקום ___________________ מס' ת.ז/ח.פ_____________________ מק"ט:

סניף

17151-1111-30

חתימה וחותמת הסניף

