מספר פניה:

מספר פקס להחזרה:

קוד הנציג:

שם הנציג:

חברת פרטנר תקשורת בע"מ
ח"צ 52-004431-4
איחוד עוסקים 55-760414-7
פרטנר פתרונות תקשורת נייחים
שותפות מוגבלת 550223549 -
פרטנר מוצרי תקשורת 2016
שותפות מוגבלת 550271522 -
רחוב עמל  ,8פארק תעשיות אפק,
תיבת דואר  ,435ראש העין 4810302

בקשה לתשלום באמצעות הוראה לחיוב חשבון בנק
הריני מבקש בזאת לשלם את התשלום החודשי עבור שירותי חברת פרטנר תקשורת בע"מ )פרטנר(
באמצעות הוראה לחיוב חשבון בנק ,כדלהלן
פרטי הלקוח
מספר
לקוח

שם בעל החשבון
המופיע בספרי הבנק
רחוב
כתובת

מספר

שם
הישוב

מספר זהות/מספר התאגיד/
ח"פ/עוסק מורשה
מיקוד

אני הח"מ ,אשר פרטי רשומים לעיל ,מעניק לכם הרשאה קבועה בלתי מוגבלת בסכום ו/או בזמן לחייב את מספר החשבון
שפרטיו מפורטים בטופס ההוראה לחיוב חשבון שלהלן ,בסכומים שאחוב לכם מעת לעת ,בקשר לציוד ולשירותים שיינתנו
ו/או יחויבו על-ידי חברת פרטנר תקשורת בע"מ ,כפי שאלו ישתקפו ברישומיכם ,או כל התחייבות אחרת שהתחייבתי לשלם,
שלא כובדה .אני רשאי לבטל את הרשאתי ,בהתאם לתנאים המפורטים בטופס הוראה לחיוב חשבון שלהלן .ככל שאהיה עדיין
מנוי של פרטנר בעת ביטול ההרשאה ,או ככל שיעמדו לחובתי עוד תשלומים שעלי לשלם ,הנני מתחייב לספק לכם אמצעי
תשלום חלופי מתאים .ידוע לי כי הקמת הרשאה לחיוב חשבון כרוכה בעמלה בסך של  40.553ש"ח כולל מע"מ ובדמי טיפול
חודשיים כמפורט בלוח התעריפים של פרטנר )עמלת הקמת הרשאה ודמי טיפול יגבו מהחשבונית החודשית(.

בחתימתי על טופס זה אני מאשר כי פרטי החשבון המפורטים במסמך "בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון" נמסרו ואומתו על-ידי
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מספר פניה:

מספר פקס להחזרה:

שם הנציג:

בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון
מקור -נא לא לסרוק ,יש להחזיר לחברת פרטנר.
העתק -להעביר לסריקה.
לכבוד
בנק

קוד הנציג:

סניף

)"הבנק"(

כתובת
הסניף
מספר
חשבון בנק
קוד
מוסד )המוטב(
שם
מוסד )המוטב(

31274

סוג
חשבון
אסמכתא  /מספר מזהה
של הלקוח בחברה

חברת פרטנר תקשורת בע"מ

הרשאה כללית ,שאינה כוללת הגבלות.
או -
•

קוד מסלקה
סניף

בנק

חברת פרטנר תקשורת בע"מ
ח"צ 52-004431-4
איחוד עוסקים 55-760414-7
פרטנר פתרונות תקשורת נייחים
שותפות מוגבלת 550223549 -
פרטנר מוצרי תקשורת 2016
שותפות מוגבלת 550271522 -
רחוב עמל  ,8פארק תעשיות אפק,
תיבת דואר  ,435ראש העין 4810302

הרשאה הכוללת לפחות אחת מהמגבלות הבאות:

אם יישלחו על ידי המוטב חיובים שאינם עומדים
בהגבלות שקבע הלקוח ,הם יוחזרו על ידי הבנק,
על כל המשמעויות הכרוכות בכך.

.₪
_ תקרת סכום החיוב:
_ מועד פקיעת תוקף ההרשאה ביום________________ .

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

.1אנו הח"מ
מספר זהות/ח"פ
)"הלקוחות"(

שם בעל החשבון
המופיע בספרי הבנק

מבקשים בזה להקים בחשבוננו הנ"ל )"החשבון"( הרשאה לחיוב חשבוננו ,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 .עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון.
ב .הרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב מאתנו לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה לבנק,
וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
ג .נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים ,ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידנו 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 .נהיה רשאים לדרוש מהבנק ,בהודעה בכתב ,לבטל חיוב ,אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע
בהרשאה ,או את הסכומים שנקבעו בהרשאה ,אם נקבעו.
ה .הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שבינינו לבין המוטב.
ו .הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של  24חודשים ממועד החיוב האחרון ,בטלה.
ז .אם תענו לבקשתנו ,הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו ,בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק.
ח .הבנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו ,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ,ויודיע לנו על כך מיד לאחר
קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.
 .3אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.
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שירות לקוחות פרטנר עומד לרשותך בכל עת בטלפון:
לקוחות סלולר  1800-800-054או  *054ברשת פרטנר  /לקוחות אינטרנט וטלפון קווי*5474 :
לקוחות 5458* partner TV :
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