בעל/ת בית עסק נכבד/ה

הנדון :בקשה לשינוי פרטי חשבון בנק
הרינו להודיעך כי בכל הוראה מטעמך לשינוי מס’ חשבון לזיכוי בגין שוברי ישראכרט ,הנך מתבקש/ת למלא את
הפרטים אשר במסמכים הרצ”ב ,להחתים את הבנק על האישור שעל הספחים של ההרשאה לחיוב חשבון והבקשה
לשינוי פרטי חשבון ולהחזיר את המסמכים אלינו.
יש להדגיש שכיום הנך יכול/ה לקבל זיכוי בגין שוברי ישראכרט בכל בנק בישראל.
במידה ושינוי החשבון נובע משינוי בעלות בבית העסק ,נא הודע/י לנו טלפונית ואנו נשלח אליך את נציגנו לעריכת
הסכם חדש.
אנו נעשה כל מאמץ על מנת ליישם את השינוי תוך כשבוע ,אך יתכן כי הדבר לא יתאפשר (לא ניתן יהיה ליישם השינוי
במועד הסמוך לקבלת המסמכים) במקרה זה ,עד לביצוע השינוי יעמוד התשלום לרשותך כנהוג בינינו עד עתה.
לבירורים והבהרות נא פנה/י לישראכרט בטלפון .03-6364777
להלן מס’ הנחיות למילוי המסמכים:
		 יש להעביר המסמכים המקוריים( .לא ניתן לבצע שינוי באמצעות טופס מצולם או פקסימיליה).
.1
		
.2
		
		
		
.3
		
		
.4
		
.5

יש להחתים את כל הבעלים של בית העסק (החתימות חייבות להיות זהות לחתימות המצויות על גבי החוזה
בינינו) .במידה וזכויות החתימה בעסק שונו ,יש לצרף פרוטוקול עם דוגמאות החתימה מאושרות ע”י עורך
דין בלבד.
יש לאשר את החתימות על גבי הבקשה לשינוי פרטי חשבון בנק בסניף הבנק החדש ע”י חתימת מורשה חתימה
בסניף וחותמת הסניף( .יש להגיע לסניף עם תעודת זהות כאשר כל הפרטים בטופס מולאו).
יש להחתים את סניף הבנק על ההרשאה לחיוב חשבון.
במידה וקיימת המחאת זכות בחשבון הקודם ,יש לדאוג לבטלה על מנת שניתן יהיה לשנות את פרטי החשבון.

הערה:
לא ניתן יהיה להיענות לבקשה אם הזכויות על פי ההסכם בינינו לבינך הומחו לאחר ,או אם קיימת מגבלה חוקית
אחרת לכך.
ביצוע השינוי בחשבון יעשה אך ורק ,אם וכאשר יגיעו אלינו המסמכים המפורטים בהתאם לאמור לעיל.

המסגר  40תל-אביב ,ת”ד  62030תל-אביב  61620טלפון03-6364636 :
40 Hamasger St. Tel-Aviv, P.O.B 62030 Tel-Aviv 61620, Israel Tel. 972-3-6364636

מק”ט10-95-010-33 :

בכבוד רב
ישראכרט בע”מ

לכבוד:
ישראכרט בע”מ
רח’ המסגר  40ת.ד62030 .
תל-אביב 61620

הנדון :בקשה לשינוי פרטי חשבון הבנק המצוין בהסכם בית עסק בינינו
שם בית העסק

מס‘ עוסק מורשה/ח.פ

  מס‘ בית העסק

 .1אנו הח”מ:
שם

    ת.ז.

שם  

    ת.ז.

מבקש/ים בזאת לשנות פרטי החשבון המופיעים בהסכם בינינו כך שהחשבון כמשמעותו בהסכם הנ”ל יהיה החשבון שפרטיו כדלקמן:
חשבון בבנק
מס‘ חשבון

  מס‘ סניף

  שם סניף
סוג חשבון
סוג חשבון

מס‘ חשבון דולרי
(רק במידה וקיים חשבון דולרי)
 .2השינוי בחשבון יחול על כל סוגי המותגים והזיכויים הקיימים בינינו במס’ בית העסק המצוין לעיל.
 .3במידה ורצונך לשנות חלק מהחשבונות ,יש לסמן את סוגי המותגים בהם הנך מעוניין/ת בשינוי.
הבטחת שיקים
ויזה אמינית
אמריקן אקספרס
תווי קניה
יורוקרד
ישראכרט
 .4ידוע לי/נו כי שינוי החשבון לא יבוצע אם כל המסמכים שנדרשו על ידי/נו לא ימולאו וישלחו לישראכרט (כולל הרשאה לחיוב חשבון).
 .5ידוע לי/נו כי במידה וקיים ברשותי/נו כרטיס ישראכרט עסקים – יונפק עבורי/נו כרטיס חדש בחשבון החדש ,במקום הכרטיס
שברשותינו ותתבצע העברת חיובים מהכרטיס הישן לכרטיס החדש.
 .6ידוע לנו כי ביתר סעיפי ההסכם בינינו לא חל כל שינוי.
להלן פרטי מורשי החתימה מטעם בית העסק:
חתימה  +חותמת בית העסק
שם פרטי

  שם משפחה

שם פרטי  

  שם משפחה

פרטי איש קשר מטעם בית העסק:

אישור הבנק
אנו מאשרים כי הבקשה הנ”ל נחתמה ע”י בעלי החשבון הרשומים אצלנו וכי בדקנו את זהות החותמים.
תאריך  
חתימה וחותמת הבנק
											

שם מורשה החתימה

המסגר  40תל-אביב ,ת”ד  62030תל-אביב  61620טלפון03-6364636 :
40 Hamasger St. Tel-Aviv, P.O.B 62030 Tel-Aviv 61620, Israel Tel. 972-3-6364636

מק”ט10-95-010-33 :

שם:
פקס:

טל:
:e-mail

טופס הרשאה לחיוב חשבון
לשימוש פנימי של ישראכרט בלבד ט’ 1 -
סוג חשבון

לכבוד
בנק

קוד מסלקה
סניף

קוד מוסד

סניף

בנק

קוד אסמכתא (מס‘ מזהה של הלקוח בחברה)

20543

כתובת הסניף
 .1אני/ו הח‘מ

שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק

כתובת:

רחוב

מס‘ זהות  /ח.פ.
מס‘

מיקוד

עיר

נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ“ל בסניפכם ,בגין חיובים מכוח הסכם בית העסק מכל סיבה שהיא ו/או בגין שימושים בכרטיסי האשראי לרבות
כרטיסי אשראי שיונפקו לי בעתיד ו/או בגין (לרבות ,אך לא רק) מתן אשראי ,הלוואות ,מקדמות ,ניכיונות שינתנו לי ,לרבות בעתיד על ידי חברת ישראכרט בע”מ
כמפורט מטה ב”פרטי ההרשאה”.
 .2ידוע לי/לנו כי:
א .הוראה זו ניתנת לביטול ע“י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק וחברת ישראכרט בע“מ שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק ,וכן
		 ניתנת לבטול עפ“י הוראת כל דין.
ב .אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ,ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
 .3ידוע לי/לנו ,כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים הם נושאים שעלינו להסדיר עם המוטב.
 .4ידוע לי/לנו ,כי סכומי החיוב עפ“י הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע“י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
 .5הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת ,וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
 .6הבנק רשאי להוציאני/נו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ,ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו ,תוך ציון הסיבה.
 .7נא לאשר ל -חברת ישראכרט בע“מ בספח המחובר לזה ,קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.
פרטי הרשאה :סכום החיוב ומועדו ,יקבעו מעת לעת ע“י חברת ישראכרט בע“מ עפ“י (העקרונות לקביעתם) :הנוהג באותה תקופה.
נא לחתום

תאריך

חתימת בעלי החשבון

אישור הבנק (ימולא ע”י סניף הבנק בלבד)
לשימוש פנימי של ישראכרט בלבד ט’ 1 -
סוג חשבון

קוד מסלקה
סניף

לכבוד
ישראכרט בע“מ
המסגר 40
ת.ד62030 .
תל אביב 61620

קבלנו הוראות מ
יהיה נקוב בהם ,והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה.

קוד מוסד

בנק

קוד אסמכתא (מס‘ מזהה של הלקוח בחברה)

20543

 ,לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מדי פעם ,אשר מספר חשבונו/נם בבנק

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.
מק”ט10-95-01358 :

אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו ,לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם.
בכבוד רב,
בנק:
תאריך:

2251

מקור טופס זה על שני חלקיו ישלח לסניף הבנק .העתק ממנו ימסר למשלם.
מקור  -ישראכרט ,העתק ראשון  -ישראכרט ,העתק שני  -ללקוח
גרסה 12/2009

סניף:
חתימה וחותמת הסניף

טופס הרשאה לחיוב חשבון
לשימוש פנימי של פועלים אקספרס בלבד ט’ 1 -
סוג חשבון

לכבוד
בנק

קוד מסלקה
סניף

קוד מוסד

סניף

בנק

קוד אסמכתא (מס‘ מזהה של הלקוח בחברה)

26000

כתובת הסניף
 .1אני/ו הח‘מ

שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק

כתובת:

רחוב

מס‘ זהות  /ח.פ.
מס‘

מיקוד

עיר

נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ“ל בסניפכם ,בגין חיובים מכוח הסכם בית העסק מכל סיבה שהיא ו/או בגין שימושים בכרטיסי האשראי לרבות
כרטיסי אשראי שיונפקו לי בעתיד ו/או בגין (לרבות ,אך לא רק) מתן אשראי ,הלוואות ,מקדמות ,ניכיונות שינתנו לי ,לרבות בעתיד על ידי חברת פועלים
אקספרס בע”מ כמפורט מטה ב”פרטי ההרשאה”.
 .2ידוע לי/לנו כי:
א .הוראה זו ניתנת לביטול ע“י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק וחברת פועלים אקספרס בע“מ שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק ,וכן
		 ניתנת לבטול עפ“י הוראת כל דין.
ב .אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ,ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
 .3ידוע לי/לנו ,כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים הם נושאים שעלינו להסדיר עם המוטב.
 .4ידוע לי/לנו ,כי סכומי החיוב עפ“י הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע“י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
 .5הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת ,וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
 .6הבנק רשאי להוציאני/נו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ,ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו ,תוך ציון הסיבה.
 .7נא לאשר ל -חברת פועלים אקספרס בע“מ בספח המחובר לזה ,קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.
פרטי הרשאה :סכום החיוב ומועדו ,יקבעו מעת לעת ע“י חברת פועלים אקספרס בע“מ עפ“י (העקרונות לקביעתם) :הנוהג באותה
נא לחתום

תאריך

חתימת בעלי החשבון

אישור הבנק (ימולא ע”י סניף הבנק בלבד)
לשימוש פנימי של פועלים אקספרס בלבד ט’ 1 -
סוג חשבון

קוד מסלקה
סניף

לכבוד
פועלים אקספרס בע”מ
המסגר 40
ת.ד62030 .
תל אביב 61620

קבלנו הוראות מ
יהיה נקוב בהם ,והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה.

קוד מוסד

בנק

קוד אסמכתא (מס‘ מזהה של הלקוח בחברה)

26000

 ,לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מדי פעם ,אשר מספר חשבונו/נם בבנק

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.
מק”ט10-95-01358 :

אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו ,לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם.
בכבוד רב,
בנק:
תאריך:

2251

מקור טופס זה על שני חלקיו ישלח לסניף הבנק .העתק ממנו ימסר למשלם.
מקור  -פועלים אקספרס ,העתק ראשון  -פועלים אקספרס ,העתק שני  -ללקוח
גרסה 12/2009

סניף:
חתימה וחותמת הסניף

טופס הרשאה לחיוב חשבון
לשימוש פנימי של אמינית בלבד ה’ 1 -
סוג חשבון

לכבוד
בנק

קוד מסלקה
סניף

קוד מוסד

סניף

בנק

קוד אסמכתא (מס‘ מזהה של הלקוח בחברה)

39086

כתובת הסניף
 .1אני/ו הח‘מ

שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק

כתובת:

רחוב

מס‘ זהות  /ח.פ.
מס‘

מיקוד

עיר

נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ“ל בסניפכם ,בגין חיובים מכוח הסכם בית העסק מכל סיבה שהיא ו/או בגין שימושים בכרטיסי האשראי לרבות
כרטיסי אשראי שיונפקו לי בעתיד ו/או בגין (לרבות ,אך לא רק) מתן אשראי ,הלוואות ,מקדמות ,ניכיונות שינתנו לי ,לרבות בעתיד על ידי חברת אמינית בע”מ
כמפורט מטה ב”פרטי ההרשאה”.
 .2ידוע לי/לנו כי:
א .הוראה זו ניתנת לביטול ע“י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק וחברת אמינית בע“מ שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק ,וכן
		 ניתנת לבטול עפ“י הוראת כל דין.
ב .אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ,ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
 .3ידוע לי/לנו ,כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים הם נושאים שעלינו להסדיר עם המוטב.
 .4ידוע לי/לנו ,כי סכומי החיוב עפ“י הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע“י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
 .5הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת ,וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
 .6הבנק רשאי להוציאני/נו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ,ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו ,תוך ציון הסיבה.
 .7נא לאשר ל -חברת אמינית בע“מ בספח המחובר לזה ,קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.
פרטי הרשאה :סכום החיוב ומועדו ,יקבעו מעת לעת ע“י חברת אמינית בע“מ עפ“י (העקרונות לקביעתם) :הנוהג באותה תקופה.
נא לחתום

תאריך

חתימת בעלי החשבון

אישור הבנק (ימולא ע”י סניף הבנק בלבד)
לשימוש פנימי של אמינית בלבד ה’ 1 -
סוג חשבון

קוד מסלקה
סניף

לכבוד
אמינית בע”מ
המסגר 40
ת.ד62030 .
תל אביב 61620

קבלנו הוראות מ
יהיה נקוב בהם ,והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה.

קוד מוסד

בנק

קוד אסמכתא (מס‘ מזהה של הלקוח בחברה)

39086

 ,לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מדי פעם ,אשר מספר חשבונו/נם בבנק

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.
מק”ט10-95-01358 :

אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו ,לפי כתב השיפוי שנחתם על ידיכם.
בכבוד רב,
בנק:
תאריך:

2251

מקור טופס זה על שני חלקיו ישלח לסניף הבנק .העתק ממנו ימסר למשלם.
מקור  -אמינית ,העתק ראשון  -אמינית ,העתק שני  -ללקוח
גרסה 12/2009

סניף:
חתימה וחותמת הסניף

