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ייבית מוריה"

בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנסי ,או רשימות ע"י
כמפורס מסה ב"פרסי ההרשאה".
 .Zידוע לי/נו כי:
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----'-----א .הוראה זו ניתנת לביסול ע"רגהודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ול
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)שם המוטב(

שתכנס לתוקף ,יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן ,ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
ב .אהיה /נהיה רשאי/ס לבטל מראש חיןב מסויס ובלבד ,שהודעה על כד תימסר על-ידי/נו לבנק בכתב ,לפחות יוס עסקיס אחך לפני מועד החיוב.
ג  ..אהיה /נהיה רשאי/ס לבטל חיוב ,לא ירתר מתשעיס ימיס ממרעד בחירב ,אס ארכיח /נרכיח לבנק ,כי החירב אינו תראס את המןעדיס או הסכומיס
שנקבעו בכתב ההרשאה ,אם נקבעו.
 .3ידוע לי/נו כי הפרסים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים ,הם נושאים שעלי /נו להסדיר עם המוסב.
 .4ידוע לי/נו ,כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו ,יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/נו 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 ל~יצוען.
 .6הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורס בכתב הרשאה זה ,אם תהיה לו סיבה סבירה לכד ,ויודיע לי/נו על כד מיד לאחר יזלת החלסתו ,תוד
לייכית מוריה"
ציון הסיבה.
בספח המחובר לזה ,קבלת הוראו אלו ממני  /מאתנו.
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אישור הבנק  -ישלח ע"י

ייבית מוריה"

מס' חשבון בבנק
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לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנסי או ברשימות שתציגו לנו מדי פעם בפעם,
קבלנו הוראת מ
ואשר מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם ,והכל בהתאם למפורס בכתב החרשאה.
רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם ,כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת.:וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען ,כל עוד לא התקבלה
אצלנר הרראת ביסול בכתב ע"י בעל/י החשבוו ,או כל עוד לא הרצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר.
אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו ,לפי כתב השיפוי שנחתם על-ידכם.
בכברד רב,
תאריד
מקון טופס זה ,על שני חלקיו ,ישלח לסניף הבנק .העתק הימנן יכ/טך למשלם.

* נא למלא במקומות המסומנים

בנק
סניף----

חתימה ןחןתמת הסניף

