
  

  

  

    14.1.14עדכו� :  תארי�                      

 

  הוראה לחיוב חשבו�
 תארי�:______________                                                  

  

 

  לכבוד
  בנק ___________

  
  

    סני�___________
  
  
  
  

  

  ______________________________      אני/אנו הח"מ .1

    

  __________________ 

  

 

  
  ש� בעל/י החשבו� כמופיע בספרי הבנק            מס' זהות / ח.פ.                                 

                                                      
  _________________________________________________________ כתובת 

  רחוב                              מס'                  עיר                  מיקוד                         
  

למבטחי� בסכומי� ובמועדי� שיומצאו לכ� מדי  , בגי� החזרי הלוואהחשבוני/נו הנ"ל בסניפכ� נות�/י� לכ� בזה הוראה לחייב את
  ".פרטי ההרשאהבע"מ כמפורט מטה ב" מנורה מבטחי� פנסיה וגמלפע� בפע� באמצעי מגנטי ע"י 

 ידוע לי/נו, ואני/ו מסכי�/י� כי הוראה זו איננה ניתנת לביטול. .2

 בכתב ההרשאה ומילויי�, ה� נושאי� שעלי/נו להסדיר ע� המוטב.ידוע לי/נו, כי הפרטי� שצוינו  .3

ידוע לי/נו, כי סכומי החיוב ע"פ הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבו� וכי לא תשלח לי/נו ע"י  הבנק הודעה מיוחדת בגי� חיובי�  .4
 אלה.

יה מניעה חוקית או הבנק יפעל בהתא� להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבו� יאפשר זאת, וכל עוד לא תה .5
 אחרת לביצוע�.

הבנק רשאי להוציאני/ו מ� ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, א� תהיה לו סיבה סבירה לכ�, ויודיע לי/נו על כ� מיד  .6
 לאחר קבלת החלטתו תו� ציו� הסיבה.

 בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו. מנורה מבטחי� פנסיה וגמל בע"מלנא לאשר  .7

  ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) פרטי ההרשאה))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))

 ההסכ� שנחת� ע� בעל החשבו� (העמית)ע"פ:  מנורה מבטחי� פנסיה וגמל בע"מסכו� החיוב ומועדו, יקבעו מעת לעת ע"י  .1

                    
� _________________  

  חתימת בעל/י החשבו�       
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( (((((((((((((((  

  אישור הבנק                  לכבוד
    מנורה מבטחי� פנסיה וגמל  בע"מ

  (ש� המוטב)          
  (כתובת) , רמת ג�  3507ת.ד. 

  
  
  
  
  
  
  

ההוראות, _________________לכבד חיובי� בסכומי� ובמועדי� שיופיעו באמצעי מגנטי, רשמנו לפנינו את )קבלנו הוראות מ
ונפעל בהתא� כל עוד מצב החשבו� יאפשר זאת, כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוע�, כל עוד לא התקבלה אצלנו 

ידי בעל/י החשבו�, או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבו� מ� ההסדר. אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכ� ) הוראת ביטול בכתב על
  ידיכ�.)ת� עלכלפינו, לפי כתב השיפוי שנח

  בכבוד רב,        _____________תארי'

  ____בנק____________         : למבטחי�.2העתק  ;: למשל�1העתק  ;מקור:  לבנק

 ______________סני�          

  קוד מסלקה  מספר חשבו� בבנק
  בנק  סני�  

  קוד המוסד
  

  בחברה אסמכתא/מס/מזהה של הלקוח
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  קוד מסלקה  מספר חשבו� בבנק
  בנק  סני�  

  קוד המוסד
  

  אסמכתא/מס/מזהה של הלקוח בחברה

2  0  1  4  3    


