הכוכב הבא -צהרונים קייטנות וחוגים בע"מ
מנחם בגין  ,2רעננה  ,2322232טלפון ,322-2338132 -פקס30-2222870 -
לקוח נכבד,
 ב  21-בכל חודש י משך מחשבונך ע"י הכוכב הבא  -צהרונים קייטנות וחוגים בע"מ התשלום החודשי עבור צהרון/קייטנה/חוג לפי פירוט שלהלן:
תאריך התחלת התשלומים

מספר תשלומים

סכום חודשי

סה"כ שנתי

סוג פעילות

שם הילד

21



חיוב הסכום בחשבונך ישמש אישור לתשלום ללא צורך בהצגת הוכחה נוספת.
הכוכב הבא  -צהרונים קייטנות וחוגים בע"מ מתחייב ים בזה למשוך אך ורק את ה סכומים המוסכמים בינינו .

בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון
לכבוד
בנק

מספר חשבון בנק

_
(

סנ יף
("הבנק")

אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח אצל המוטב
(ככל שקיים)

קוד מוסד (המוטב)

)

30602

 הרשאה כללית ,שאינה כוללת הגבלות.
או -
 הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות:
.₪
 תקרת סכום החיוב -
/
/
 מועד פקיעת תוקף ההרשאה  -ביום

שם המוסד (המוטב)

הכוכב הבא
צהרונים קייטנות וחוגים בע"מ

.

(לתשומת לבכם :אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל ,משמעה בחירה בהרשאה כללית ,שאינה כוללת הגבלות).

 . 1אני/ו הח"מ

שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק

סוג חשבון

קוד מסלקה
בנק
סניף

א ם יי של חו על י די המ וט ב חיו ב י ם
ש אי נ ם עומ ד י ם בה ג בלות שק ב ע
ה לקו ח  ,ה ם יו ח ז רו על י די ה ב נק  ,על
כל ה משמ עוי ות הכ רוכ ות בכ ך .

("הלקוח/ות")

מס' זהות /ח " פ

כתובת
רחוב

מספר

טלפון

טלפון נייד

מיקוד

ישוב
דוא"ל

תאריך

חתימת הלקוח/ות

לידיעתכם :ניתן להגיש את הבקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון גם באמצעות אתר האינטרנט של הבנק ,ללא צורך בהגעה לסניף

הגביה מבוצעת ע"י שקד מחשבים טל' 1-000-800-800

מבקש  /ים בזה להקים בחשבונ י /נו הנ"ל ("החשבון") הרשאה לחיוב חשבונ י /נו ,בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם
ע"י המוטב באמצעות קוד המוסד ,בכפוף למגבלות שסומנו לעיל (ככל שסומנו).
 . 2כמו כן יחולו ההוראות הבאות:
א  .עלי  /נו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון.
ב  .הרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב ממני /מאתנו לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה לבנק ,וכן
ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
ג  .אהיה /נהיה רש אי  /ם לבטל חיוב מסוים ,ובלבד שהודעה על כך תימסר על יד י /נו בכתב לבנק ,לא יאוחר מ  3 -ימי עסקים לאחר
מועד החיוב .ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב ,הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול.
ד  .אהיה /נהיה רשאי  /ם לדרוש מהבנק ,בהודעה בכתב ,לבטל חיוב ,אם החיוב אינ ו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע
בהרשאה ,או את הסכומים שנקבעו בהרשאה ,אם נקבעו.
ה  .הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שביני  /נו לבין המוטב.
ו  .הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של  22חודשים ממועד החיוב האחרון ,בטלה.
ז  .אם תענו לבקשת י /נו ,הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו ,בכפוף להוראות כל דין והסכם שביני  /נו לבין הבנק.
ח  .הבנק רשאי להוציאנ י /ו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו ,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ,ויודיע ל י /נו על כך מיד לאחר
קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.
 . 3אני/ו מסכים/ים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.

