בקשה לתשלום באמצעות כרטיס אשראי
אני מבקש בזה לשלם לכם את התשלום החודשי בגין שירות רשת פרטנר באמצעות
כרטיס אשראי כלהלן:
חברת פרטנר תקשורת בע"מ
ח"צ 52-004431-4
איחוד עוסקים 55-760414-7
רחוב עמל  ,8פארק תעשיות אפק,
תיבת דואר  ,435ראש העין 4810302

מספר הלקוח  -כפי שמופיע בחשבון החודשי
פרטי הלקוח )משלם החשבון(

פרטי הלקוח החתום מטה יהיו זהים לפרטי המשלם את התשלום החודשי באמצעות הוראה לחיוב חשבון/כרטיס אשראי.
מספר הזהות/התאגיד/
שם
ח"פ/עוסק מורשה
הלקוח
מס' טלפון
תפקידו
שם
ענף/עיסוק
איש קשר
איש קשר
של התאגיד
מספר הזהות של
שם בעל
בעל כרטיס האשראי
כרטיס האשראי
שם
מספר
מספר
רחוב/
יישוב
הדירה
הבית
ת"ד
מספר
מספר טלפון
מספר הטלפון
פקס
בעבודה
ברשת פרטנר
רפסמ
יארשא סיטרכ

סוג
כרטיס אשראי

כרטיס
אשראי
 .1אני הח"מ נותן לחברת פרטנר תקשורת בע"מ הרשאה
קבועה לחייב את חשבון הכרטיס הנ"ל ,באמצעות כרטיס
האשראי שלי שאת פרטיו מסרתי לעיל ,בסכומים שאחוב
לכם מעת לעת בקשר לציוד ולשירותים שיינתנו על-ידכם,
כפי שאלו ישתקפו ברישומיכם ,לרבות בשל תשלומים
בשקים שחוללו ,בגין ציוד או כל התחייבות אחרת לשלם,
שלא כובדה.
החיוב כאמור יבוצע על-ידכם על-ידי הודעות לחברת האשראי.
 .2אני רשאי לבטל את הרשאתי ,על-ידי הודעה בכתב אליכם
בכפוף לתנאים שלהלן:
_ א .ככל שאהיה עדיין מנוי ברשת פרטנר בעת ביטול
ההרשאה ,או ככל שיעמדו לחובתי עוד תשלומים שעלי
_
לשלם ,הנני מתחייב לספק לכם אמצעי תשלום חלופי
_
מתאים.
_
ב .הביטול ייכנס לתוקף לאחר ארבעה ימי עבודה מעת קבלת

מיקוד

חודש

תוקף
הכרטיס

שנה

התחייבויות שקדמו לכניסת הביטול לתוקף.
ג .אם לא אספק אמצעי תשלום אחר להנחת דעתכם ,מתן ההודעה
_ ייחשב כבקשה בכתב לסיום ההסכם בתוך ארבעה ימי עבודה,
_ על-פי תנאי ההסכם )אך אם עומדים לחובתי תשלומים שטרם
_ הגיע מועד פרעונם עבור ציוד או שירותים ,ולא סיפקתי אמצעי
_ תשלום אחר ,ידוע לי כי פרטנר תהא רשאית לפעול בכל האמצעים
_ העומדים לרשותה לשם גביית התשלומים המגיעים לה(.
 .2אתם תחייבו את חשבוני כאמור ,כל עוד לא תהיה מניעה חוקית
או אחרת לעשות כן.
 .3הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק וישא מספר
כרטיס אחר ,כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב לעיל.
 .4במקרה של חתימת תאגיד יש להטביע את חותמת החברה
ולצרף אישור עורך-דין/רואה חשבון /או מזכיר החברה המאשר
כי החותם מוסמך לחתום בשם התאגיד.

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 אותה לכל דבר ועניין.
חתימה  +חותמת

תאריך
תאריך

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