מספר פקס להחזרה:

ייפוי-כוח לניוד של מספרי טלפון לרשת הנייחת של פרטנר

פרטנר פתרונות תקשורת נייחים
שותפות מוגבלת 550223549 -

הערות:
 הטופס מיועד למקרה של ניוד מספר ,ממייפה-הכוח אל מיופה-הכוח )לקוח ברשת הנייחת של פרטנר(. הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד והשימוש בלשון זכר הוא למען פשטות הדברים בלבד. -הטופס מנוסח בלשון רבים ובלשון יחיד אך לעתים אפשר לקרוא יחיד כרבים ורבים כיחיד ,לפי העניין.

פרטי הבעלים הרשום אצל המפעיל הננטש )מייפה הכוח(

המספר המנוייד
)רשום מספרים פעילים בלבד(

n
n
n
n
n

בעלים 1
שם פרטי ומשפחה/חברה

בעלים 2
שם פרטי ומשפחה/חברה

בעלים 3
שם פרטי ומשפחה/חברה

אמצעי זיהוי
תעודת זהות
מספר ח"פ/ח"צ
דרכון
אחר
המספר המזהה

אמצעי זיהוי
תעודת זהות
מספר ח"פ/ח"צ
דרכון
אחר
המספר המזהה

אמצעי זיהוי
תעודת זהות
מספר ח"פ/ח"צ
דרכון
אחר
המספר המזהה

אני ,החתום מטה ,שפרטיי רשומים לעיל ,מצהיר בזאת כי אני הלקוח אשר לו מוקצים מספרי הטלפון הרשומים לעיל אצל המפעיל הננטש.
אני מסכים כי מספרי הטלפון הרשומים לעיל ינוידו מרשת _____________ אל הרשת הנייחת של פרטנר וכי בעקבות הניוד לא יהיו לי עוד כל
זכויות במספרי הטלפון שנוידו.
אני מסכים כי הזכויות במספרים אלו יועברו אל מיופה-הכוח שפרטיו מופיעים להלן ,אליו ינוידו המספרים.
לשם-כך ,אני מייפה בזאת את כוחו של :שם פרטי ושם משפחה/שם תאגיד _______________________ מספר זהות/ח"פ/ח"צ ___________
לפעול בשמי לניוד המספרים לרשת הנייחת של פרטנר כאמור ,ולצורך כך למלא ולחתום בשמי על טופס "בקשת ניוד של מספר טלפון נייד" )"טופס
בקשת הניוד"(.
אני מודע ומסכים לכל משמעויות הניוד ותוצאותיו לגביי ,כמפורט בטופס בקשת הניוד המצורף לטופס זה ואשר יחולו עליי בכל מקרה.

המשך בעמוד הבא
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מספר פקס להחזרה:

חתימות

 nעל הטופס להיות חתום על-ידי מייפה-הכוח ומיופה-הכוח.
 nיש להציג תעודות מזהות של שני הצדדים ובמקרה של חברה/תאגיד גם אישור מורשה חתימה עדכני/אישור עורך-דין/רואה חשבון.

חתימות של מייפי הכוח
תאריך

חתימת הלקוח  +חותמת )אם תאגיד(#######

תאריך

חתימת הלקוח  +חותמת )אם תאגיד(#######

תאריך

חתימת הלקוח  +חותמת )אם תאגיד(#######

אישור עורך דין/רואה חשבון כאשר הלקוח חברה/תאגיד
)אפשר לצרף אישור עורך דין/רואה חשבון בנפרד מטופס זה .אם קיימים מספר מייפי-כוח ,יש לצרף מספר אישורים(.

אני ,החתום מטה ,עורך-דין/רואה-חשבון _____________________________ שכתובתי _____________________________
מאשר בזאת כי מסמך זה נחתם בידי מורשה חתימה של החברה ,שפרטיה כאמור לעיל ,ומחייב אותו לכל דבר ועניין.
תאריך
חתימה  +חותמת

חתימה של מיופה הכוח
תאריך
שם מייפה הכוח )אם תאגיד  -שם מורשה חתימה(

``sig,rl=2
חתימת הלקוח  +חותמת )אם תאגיד(

אישור עורך דין/רואה חשבון כאשר הלקוח חברה/תאגיד
)אפשר לצרף אישור עורך דין/רואה חשבון בנפרד מטופס זה(

אני ,החתום מטה ,עורך-דין/רואה-חשבון _____________________________ שכתובתי _____________________________
מאשר בזאת כי מסמך זה נחתם בידי מורשה חתימה של החברה ,שפרטיה כאמור לעיל ,ומחייב אותו לכל דבר ועניין.
תאריך

חתימה  +חותמת
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