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 קוד לקוח שם לקוח

 

 מספר זהות / ח"פ

         

 התחייבות הלקוח/ בעל החשבון
אני, החתום מטה, מסכים כי אחויב באמצעות ההוראה לחיוב חשבון הרשום 

מטה בחיובים המגיעים ו/או שיגיעו לחברתכם מהלקוח, כפי שידווחו על 

ידכם לבנק לרבות החיובים השוטפים התקופתיים, חיובים בגין שירותים 

מה שונים שיוזמנו וכן  תשלומים בגין רכישת מוצרים ואביזרים, גם אם הסתיי 

ידוע לי, שתשלום מכל סיבה שהיא.  HOT mobileתקופת השימוש בשירותי 

באמצעות הרשאה לחיוב חשבון הבנק כרוך בתשלום חודשי קבוע, בהתאם 

ידוע לי כי החיובים עשויים לכלול למחירון הוט מובייל כפי שיהיה מעת לעת. 

ותים נוספים אף חיובים בגין אשראי ו/או בגין פיגור בתשלומים ו/או בגין שיר

על הקיים כיום, שיוזמנו על ידי מעת לעת ו/או בהתאם לתעריפים הקבועים 

 )להלן "החיובים"(. HOT mobileבמחירון 

אני מתחייב לסלק כל תשלום כנ"ל במועד שנקבע לתשלום במסגרת החיוב 

 פי כתב הסמכה זה.-התקופתי. אני מצהיר כי אני מוסמך להתחייב על

HOT mobile  ית לנתק אותי מהשימוש בשירותיה ללא התראה תהיה רשא

מראש ובאופן מידי במקרה שלא יינתן אישור מטעם הבנק או אם יפוג תוקפו 

 של אישור זה.

 שם צד ג':-שם הלקוח אלא על-ככל שחשבון הבנק שפרטיו מטה אינו על

אני, צד ג', נותן הרשאה לחייב את חשבוני באמצעות הוראה זו בגין  .5

 החיובים.

 קוח, מצהיר ומתחייב כלהלן:אני הל .4

 HOT-לאישור התשלום באמצעות צד ג' מותנה בתשלום מלוא חובותיי  .א

mobile .בגין כל האמור לעיל כל תקופת השימוש 

האחריות לספק אמצעי תשלום תקף מוטלת עלי ובכל מקרה בו יבטל אותו  .ב

 צד ג' את ההרשאה, עלי לספק אמצעי תשלום תקף חלופי.

רשאית לנקוט  HOT mobileאם לא אסדיר אמצעי תשלום חלופי, תהיה  .ג

 הליכי גביה כנגדי, כמפורט בתנאים הכללים.

 לקוחות.ידו, יהווה מקור לכל דבר ועניין. הלקוח אחראי לוודא קבלת הפקס במוקד שירות -הלקוח מאשר ששגר פקסמיליה של טופס זה, כשהוא חתום על

 .                           בדבר אישור קבלת הפקס  SMSאליו אתה מבקש לקבל הודעות  mobile HOT-הרשום את מספר 

 .                             חתימת + חותמת                     תאריך                                        חתימת + חותמת                         תאריך

                                                                                                                 
הלקוח

                                                                                                         
 ג' צד

 דין/ רואה חשבון בנפרד מטופס זה(-דין/ רואה חשבון כאשר המשלם חברה/ תאגיד )אפשר לצרף אישור עורך-אישור עורך

 .                                                                 שכתובתי                                    דין/ רואה חשבון -אני, החתום מטה, עורך

 מאשר בזאת כי מסמך זה נחתם בידי מורשה חתימה של החברה שפרטיה כאמור לעיל, ומחייב את התאגיד לכל דבר ועניין.

 .                            חתימת + חותמת                        תאריך

 
 בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון

 לכבוד

 _                              סניף                           בנק 

 _                                                   כתובת הסניף 

 לבחור אחד מהבאים:יש 

  הרשאה כללית שאינה כוללת

  הגבלות.

 הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות:

  :תקרת סכום החיוב               ₪ . 

  מועד פקיעת תוקף ההרשאה: ביום     /     /      . 

אם יישלחו ע"י המוטב חיובים שאינם 

עומדים בהגבלות שקבע הלקוח, אלו יוחזרו 

 הבנק, על כל המשמעויות הכרוכות בכך.ע"י 

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

 .                                                כתובת                                               אני/ו הח"מ  .5
 מס'                 יישוב                       מיקוד    שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק                 מספר זהות/ ח.פ                                              רחוב                               

חשבונות תקופתיים וחיובים שונים בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מידי , בגין נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם

 ".פרטי ההרשאה, כמפורט מטה ב"בע"מ מובייל הוטידי חברת -באמצעות הרשאה זו, על פעם בפעם

 ידוע לי/לנו כי: .4

ידי הודעה ממני/מאיתנו בכתב לבנק ולחברת -הוראה זו ניתנת לביטול על .א

, שתיכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה הוט מובייל בע"מ

 פי הוראת כל דין.-בבנק, וכן ניתנת לביטול על

כך תימסר -אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב מסוים, ובלבד שהודעה על .ב

ימי עסקים לאחר מועד החיוב. ככל  0-מידי/נו לבנק בכתב, לא יאוחר -על

שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב, הזיכוי ייעשה בערך יום מתן 

 הודעת הביטול.

 הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שבינינו לבין המוטב. .ג

ידוע לי/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילוים, הם נושאים  .0

 שעלי/נו להסדיר עם המוטב.

פי הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון וכי -ידוע לי/לנו כי סכומי החיוב על .2

 ידי הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.-לא תישלח לי/לנו על

לבטל חיוב, אם החיוב  נהיה רשאים לדרוש מהבנק, בהודעה בכתב, .1

אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה, או את הסכומים 

 שנקבעו בהרשאה, אם נקבעו.

חודשים ממועד  42הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של  .6

 החיוב האחרון, בטלה.

אם תיענו לבקשתנו, הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה,  .7

 להסכם שבינינו לבין הבנק.בכפוף להוראות כל דין 

הבנק רשאי להוציאני/נו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם  .0

כך מיד לאחר קבלת -תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על

 החלטתו, תוך ציון הסיבה.

, בספח המחובר לזה, קבלת בע"מ מובייל הוטנא לאשר לחברת  .1

 הוראות אלו ממני/מאיתנו.

 

 .                            חתימת בעל/י החשבון                        תאריך
 

 ידי הבנק באישור זה:-הלקוח יציג בפני המוטב אישור הבנק להקמת הרשאה לחיוב חשבון או ישיב את הטופס חתום על
  אישור הבנק

 בע"מ מובייל הוט לכבוד

 נתניה ,2407724 מיקוד, 24 פנקס דוד

  מרכז בקרת הסכמים לידי
 

, לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי המגנטי שתציגו לנו מידי פעם בפעם ואשר מספר ,                                                       הוראות מ קיבלנו 

ההוראות, ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, כל  רשמנו לפנינו את חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה.

ידי בעל/י החשבון, או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון -עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען, כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על

 ידכם.-חתם עלמן ההסדר. אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי הנ

 .                                            חתימה וחותמת הסניף                      בנק                       תאריך     בכבוד רב,

סוג  מספר חשבון בבנק                       

 חשבון

 קוד מסלקה

 בנק סניף
                 

 קוד המוסד

06756 

 אסמכתא / מספר מזהה של הלקוח בחברה
  

               

 קוד הלקוח

 קוד מסלקה סוג חשבון מספר חשבון בבנק                        

 בנק סניף
                 

 שם הלקוח

 קוד המוסד 

06756 

 אסמכתא / מספר מזהה של הלקוח בחברה

  

               

סכום החיוב ומועדו ייקבעו מעת לעת ע"י  ההרשאה פרטי
 פי ההסכם עם הלקוח ונספחיו.-בע"מ על מובייל הוטחברת 


	Ö À þ å¹¾ ÝÖÑÌ: 
	ÀÛÉ Û: 
	ÀÛÉ Ëß: 
	ÑÛÖ¹ åÉ³Û ÝßÃ Ý³³ SMS åÓ¹ É³ÛÉ ßÛ³Ì ¹å ÃÉ HOT mobile ¹ ÝÖÑÌ å ËßÝ: 
	ÅÃÝå: 
	ÅÃÝå_2: 
	Ãå³åÇß: 
	Î³ßÀ ¹Ý þÎÃ ÅÝÓ ò¹ÁÌ ËåÀ¹ òÃÏ: 
	ÅÃÝå_3: 
	¹ÛÉÑÌ Û: 
	ÛÏ³³ Î³ßÀ ÝÖÑÌ: 
	ÔÃÏÑ: 
	ÛÏ³: 
	¹Ý³À³ ÀÛÉ¹ Éß ¹¹¾Ì ÝÖÑÌ þ åÇÌÑ: 
	ÔÃÏÑ¹ å³åÇ: 
	ñ: 
	å³åÇ: 
	Ì À¹ þÃÏ ñè: 
	ÖñÀ þå¹¾ ÝÖÑÌ: 
	ÅÃÝå_4: 
	¹ÛÉÑÌ Û_2: 
	Î³ßÀ Ñ: 
	ÛÏ³³ Î³ßÀ ÝÖÑÌ_2: 
	ÛÏ³_2: 
	¹Ý³À³ ÀÛÉ¹ Éß ¹¹¾Ì ÝÖÑÌ þ åÇÌÑ_2: 
	Ì åÝ¹ ÏÉ³ÃÛ: 
	ÛÏ³_3: 
	ÅÃÝå_5: 


