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הוראה לחיוב חשבון

חברת דואר ישראל בע"מ

לקוח נכבד,
חברת דואר ישראל בע“מ )להלן” :חברת הדואר“(  ,מאפשרת ללקוחותיה לבצע את תשלומיהם עבור השירותים הדואריים
המסופקים להם בידי חברת הדואר ,באמצעות הרשאה לחיוב חשבונם בבנק בו מתנהל החשבון .וכן ,בחיוב באמצעות חברת
האשראי ,לפי בקשת הלקוח.
תוכל להצטרף להסדר לחיוב חשבונך ,לאחר שתמציא לנו הרשאה לחיוב חשבון מאושרת בידי הבנק בו מתנהל חשבונך או
כאשר תעביר אלינו את פרטי ההסדר לחיוב באמצעות חברת האשראי )מספר ותוקף הכרטיס לחיוב( ותקבל ממשרדנו
הודעה על מועד תחילת הפעלת ההסדר ,לפי אחת האפשרויות.
את ההרשאה לחיוב או את פרטי כרטיס האשראי ,יש להעביר בדואר לפי המען :חברת דואר ישראל בע“מ ,אגף הכספים,
רחוב יפו  ,217ירושלים .9199908
חברת הדואר מתחייבת למשוך אך ורק את הכספים המגיעים לה על פי ההסכמים החתומים עם הלקוח.

אל
בנק
סניף
מען:

מספר חשבון בנק

קוד מוסד

סוג חשבון

סניף

בנק
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חברת אשראי

בתוקף עד:
תעודת זהות
כרטיס מספר
 .1אני ,החתום מטה _____________________________________________________________ ,_________________ ,
שם בעל חשבון כמופיע בספרי הבנק

מספר זהות/ח“פ

מספר

מען :רחוב

יישוב

מיקוד

נותן לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני הנל בסניפכם ,בגין _____________________ בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי
פעם באמצעי מגנטי או רשימות על ידי חברת דואר ישראל בע“מ ,כמפורט מטה ,בפרטי ההרשאה.
 .2ידוע לי כי) :בכל מקום בו רשום ”הגורם המשלם“ הכוונה היא לבנק או לחברת האשראי המשלמים את החשבון(.
* הוראה זו ניתנת לביטול במסירת הודעה בכתב ממני לגורם המשלם ואל חברת הדואר ,אגף הכספים ,רחוב יפו ,217
ירושלים ,9199908 ,שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר קבלת ההודעה בגורם המשלם ,וכן ,ניתנת לביטול על פי כל דין.
* אהיה רשאי לבטל מראש חיוב מסויים ובלבד שהודעה על כך תימסר ממני בכתב ,לגורם המשלם ,לפחות יום עסקים אחד לפני
מועד החיוב.
* אהיה רשאי לבטל בדיעבד עד  90יום ממועד החיוב ,אם אוכיח לגורם המשלם כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים
שנקבעו בכתב ההרשאה.
* הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים ,הם נושאים שעלי להסדיר עם המוטב.
* סכומי החיוב על פי הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון ולא תשלח אלי מהגורם המשלם הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
* הגורם המשלם יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה ,כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת ולא תהיה מניעה חוקית או אחרת
לביצוען.
* הגורם המשלם יהיה רשאי לבטל את ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה ,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ובתנאי שיודיע לי על
הביטול ויציין את הסיבה.
 .3אי לכך ,אשרו נא לחברת דואר ישראל בע“מ ,בחלק התחתון ,את הוראתי זו.
 .4הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק וישא מספר אחר ,כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב בשובר זה.
חתימה
שם ומשפחה
תאריך
נא לחתום על פי הרכב החתימות המחייב בחשבון

אישור הבנק לחיוב חשבון

שם ומשפחה

חתימה

מספר חשבון בנק

חתימה
שם ומשפחה
לשון זכר כולל לשון נקבה ,יחיד כולל רבים
סוג חשבון

סניף

בנק

אל:
חברת דואר ישראל בע“מ

קוד מוסד

אגף הכספים
רחוב יפו  217ירושלים9199908 ,
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קיבלנו את ההוראות של ______________________________ לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או
ברשימות שתציגו לנו מדי פעם ואשר מספר חשבוננו בבנק יהיה נקוב בהם ,והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה.
רשמנו את ההוראות ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת ,לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לבצען ,כל עוד לא התקבלה
אצלנו הוראת ביטול בכתב מידי בעלי החשבון או כל עוד לא הוצא בעל החשבון מן ההסדר .אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו
לפי כתב השיפוי שנחתם בידכם.
תאריך
799-1025

שם החותם

תפקיד החותם

חתימה

חותמת
)(8/14

