מספר פנייה:

מספר פקס להחזרה:
פרטנר פתרונות תקשורת נייחים
שותפות מוגבלת 550223549 -

חלק א'

יש לצרף לטופס זה צילום ת.ז של צד ג' המשלם
הבקשה לא תטופל ללא צירוף של ת.ז

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

פרטי הלקוח  -המבקש
שם משתמש/
מספר טלפון

מספר
לקוח
שם
לקוח
אני החתום מטה שפרטי רשומים להלן ,מבקש להגדיר סיסמה לצורכי זיהוי,
לקבלת מידע ולביצוע פעולות בעת פנייה אל מוקד שירות הלקוחות.
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איש קשר
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מספר הזהות/תאגיד
ח"פ/עוסק מורשה
הסיסמה המבוקשת ) 4ספרות(
אין לכתוב את הספרה " "0כספרה ראשונה
מספר הזהות של
מורשה החתימה

מס' טלפון
איש קשר
ב .האחריות לספק אמצעי תשלום תקף מוטלת עליי וכי עם
 .1אני ,החתום מטה ,שפרטיי/פרטי התאגיד שאני מורשה חתימה בו רשומים
ביטולו על-ידי צד ג',הרשום מטה ,יהיה עליי להסדיר
לעיל )להלן "הלקוח"( ,מבקש בזאת מחברת פרטנר תקשורת בע"מ ,לשלם
אמצעי תשלום תקף חלופי.
את חשבונותיי ,בקשר לציוד ולשירותים שיינתנו לי על-ידי חברת פרטנר
ג .אי הסדרת אמצעי תשלום תקף על-ידי ,תביא לנקיטת
תקשורת בע"מ ו/או מפרטנר פתרונות תקשורת נייחים-שותפות מוגבלת,
הליך גבייה נגדי ,לרבות נקיטת אמצעים משפטיים ,לשם
)שתיהן ביחד להלן "פרטנר"( כפי שאלו ישתקפו ברישומיכם ,לרבות בשל
גביית חובותיי ,בהתאם לתנאי ההתקשרות עם פרטנר.
תשלומים בשקים שחוללו ,בגין ציוד או כל התחייבות אחרת לשלם שלא
 .3עוד ידוע לי כי לשמירת פרטיותי ועל מנת למנוע מצד ג'
כובדה ,באמצעות כרטיס אשראי/חשבון בנק של צד ג' שפרטיו רשומים
לקבל שירותים שונים ,לרבות פירוט שיחות עבור חודשים
בחלק ב' של טופס זה )להלן "צד ג'"( ,ולעניין חיוב חשבון בנק בהתאם
קודמים ומצב חשבון עדכני ,עליי לקבוע סיסמה ,אני
לאמור בטופס "הרשאה לחיוב חשבון בנק" המצורף בזאת.
מתחייב לנקוט במלוא האמצעים לשמירת הסיסמה בסוד.
 .2ידוע לי כי:
 .4ידוע לי כי באפשרותי לתת ייפוי כוח לצד ג' שיאפשר לו
א .אישור בקשה זו מותנה בתשלום מלוא חובותיי לפרטנר בגין ציוד
לקבל מידע על חשבוני ו/או להוסיף/לבטל שירותים שונים
ושירותים.
ו/או לבצע פעולות שונות .לשם-כך עליי למלא טופס ייפוי
כוח בהתאם למדיניות פרטנר ,כפי שתיקבע מעת לעת.02/02/2016
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העבודה
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המיקוד
מספר כרטיס
האשראי
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הדירה

תוקף כרטיס
האשראי

 .1אני ,החתום מטה ,שפרטיי/פרטי התאגיד שאני מורשה חתימה בו
רשומים לעיל ,נותן לחברת פרטנר תקשורת בע"מ הרשאה קבועה
לחייב את חשבון הכרטיס הנ"ל ,באמצעות כרטיס האשראי שלי שאת
פרטיו מסרתי לעיל בסכומים שיחוב לכם הלקוח ,שפרטיו מצוינים
בחלק א' של טופס זה ,מעת לעת בקשר לציוד ולשירותים שיינתנו לו
על-ידי פרטנר ,כפי שאלו ישתקפו ברישומי פרטנר ,לרבות בשל
תשלומים בשקים שחוללו ,בגין ציוד או כל התחייבות אחרת לשלם,
שלא כובדה .החיוב כאמור יבוצע על-ידכם על-ידי הודעות לחברת
האשראי.
 .2ידוע לי כי התחייבות זו כוללת הרשאה לחיוב חשבוני באמצעות כרטיס
האשראי שלי גם בקשר לציוד ולשירותים שיוזמנו על-ידי הלקוח לאחר
מועד חתימתי על הרשאה זו.

שנה

חודש

 .3אני רשאי לבטל את הרשאתי ,על-ידי הודעה טלפונית אליכם ,בכפוף לכך
שהביטול ייכנס לתוקף לאחר ארבעה ימי עבודה מעת קבלת ההודעה
על-ידכם ,ולא יחול על כל סוגי חיובי החשבון או התחייבויות שקדמו
לכניסת הביטול לתוקף.
 .4אתם תחייבו את חשבוני כאמור ,כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או
אחרת לעשות כן.
 .5אני מתחייב להודיעכם על כל ביטול ו/או שינוי ו/או החלפה של כרטיס
אשראי שמספרו נקוב לעיל .הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס
שיונפק ויישא מספר כרטיס אחר ,כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב לעיל.
 .6ידוע לי שהתחייבותי זו חלה על חיובים הקשורים לכלל המכשירים
המצויים בידי הלקוח במועד חתימתי על מסמך זה ו/או מכשירים שיהיו
בידי הלקוח בעתיד וכל עוד לא בוטלה התחייבותי על-פי מסמך זה.
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בהוראה לבנק לחיוב חשבוני ,מצורף בזה טופס הוראה לחיוב חשבון מתאים בעבור הבנק
אני נותן לחברת פרטנר תקשורת בע"מ ,הרשאה קבועה לחייב את חשבוני בסכומים שאחוב לכם מעת לעת בקשר לציוד ולשירותים שיינתנו על
ידי פרטנר ,כפי שאלה ישתקפו שרישומי פרטנר ,לרבות בשל תשלומים בשקים שחוללו ,בגין ציוד או כל התחייבות אחרת לשלם ,שלא כובדה.האפשרות לקבלה ולביצוע של שיחות בחו"ל מותנית בחתימה על שטר חוב/תשלום פיקדון.
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