
 הרשאה לחיוב חשבוןהקמת 

 

 לכבוד

 ____________________בנק   ______
 _____)______(___________סניף ____

 ______כתובת הסניף ______________
 )"הבנק"(

 :כללית, שאינה כוללת הגבלותהרשאה 

 ___________________________ )"הלקוחות"(  אני/ו הח"מ  ______________________________    .1
 מס זהות / ח.פ        שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק                          

 
הנ"ל )"החשבון"( הרשאה לחיוב חשבוננו, בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם ע"י  בחשבוננוקשים בזאת להקים במ

 המוטב באמצעות קוד המוסד, בכפוף למגבלות שסומנו )ככל שסומנו(.
 

 כמו כן יחולו ההוראות הבאות: .2

 ידוע לי/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב. .א

כתב מאיתנו לבנק, שתכנס לתקוף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה לבנק, וכן רשאה זה ניתנת לביטול ע"י הודעה בה .ב
 ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.

ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים -אהיה/נהיה רשאי/ים לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על .ג
                אחד לפני מועד החיוב. 

 הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שבינינו לבין המוטב. .ד

 חודשים ממועד החיוב האחרון, בטלה. 24הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של  .ה

הבנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לנו על כך מיד לאחר קבלת  .ו
 ציון הסיבה. החלטתו תוך

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

 אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב. .3
 

 

 _________________חתימת הלקוח     ____________תאריך   ____                                                                 
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 לכבוד 

מ"בעפאיימי   

515033553ח.פ   

 

 

 

עדים שיופיעו ובמו כבעלים ו/או מורשי החתימה בחשבון לכבד חיובים בסכומיםשהינו הרשום  ________________________ הוראה מקיבלנו 

היה נקוב בהם, והכל בהתאם חשבון הלקוח בבנק ינו מדי פעם בפעם ואשר מספר שתציגו ל מות ו/או באמצעי אלקטרוניישרבאמצעי מגנטי או ב

עה חוקית או אחרת יאפשר זאת וכל עוד לא תהיה מנין חשבולמפורט בכתב ההרשאה, רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם כל עוד מצב ה

זה לא יפגע אישור /י החשבון, או כל עוד לא הוצא בעלי החשבון מן ההסדר. לבע לנו הוראת ביטול בכתב על ידיה אצלביצוען, וכל עוד לא התקבל

 כלפינו לפי כתב השיפוי שנחתם על ידכם. בהתחייבויותיכם

 

  ______________________   סניף            __________________    בנק               __________________תאריך   ___
 וחותמת הסניףחתימה                                                                                                                                                   


