הוראה לחיוב חשבו

לכבוד

בנק ______________

פרטי ההרשאה
 .1סכו החיוב ומועדו לא ישונו ללא אישור בעל החשבו
.1
 .2פרטי החיוב:

סני______________
כתובת הסני

סכו לחיוב בודד

_________________________________
____
סני

מספר חשבו בנק

בנק

מס'
חיובי

מועד ראשו לחיוב

מועד חיוב אחרו

חודשי

קוד המוסד

41926
/ו הח"מ
אני/ו

/י החשבו כפי שמופיע בספרי הבנק
ש בעל/י

/ח.פ
מס זהות /ח.פ

/י החשבו
חתימת בעל/י
כתובת:

____________ ___
רחוב

מס'

_________ _____ ________
עיר

מיקוד

טלפו

נות/י לכ בזה הוראה לחיוב חשבוני/נו הנ"ל בסניפכ  ,בגי תרומה.
)ע"ר(
"תורה אחרי צבא" )ע"ר(
בסכומי ובמועדי שיומצאו לכ מדי פע בפע באמצעי מגנטי ,ע"י תורה
כמפורט מטה ב"פרטי הרשאה".
 .2ידוע לי/לנו כי:
)ע"ר(
"תורה אחרי צבא" )ע"ר(
א .הוראה זו ניתנת לבטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ו ל תורה
שתכנס לתוק ,יו עסקי אחד לאחר מת ההודעה בבנק וכ ,ניתנת לביטול ע"פ הוראת כל
די.
ב .אהיה/נהיה רשאי /לבטל מראש חיוב מסוי ובלבד ,שהודעה על כ* תימסר על) ידי/נו לבנק
בכתב ,לפחות יו עסקי אחד לפני מועד החיוב.
ג .אהיה/נהיה רשאי /לבטל חיוב ,לא יותר מתשעי ימי ממועד החיוב ,א אוכיח/נוכיח
שנקבעו
הסכומי
או
המועדי
את
תוא
אינו
החיוב
כי
לבנק,
בכתב ההרשאה ,א נקבעו.
 .3ידוע לי/נו כי הפרטי שצוינו בכתב ההרשאה ומילויי  ,ה נושאי שעלי/נו להסדיר ע
המוטב.
 .4ידוע לי /נו ,כי סכומי החיוב ע"פ הרשאה זו ,יופיעו בדפי החשבו וכי לא תישלח לי/לנו ע"י
הבנק הודעה מיוחדת בגי חיובי אלה.
 .5הבנק יפעל בהתא להוראות בכתב הרשאה זה ,כל עוד מצב החשבו יאפשר זאת ,וכל עוד לא
תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוע.
 .6הבנק רשאי להוציאני/ו מ ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה ,א לא תהיה סיבה סבירה לכ*,
וידוע לי/לנו על כ* מיד לאחר קבלת החלטתו ,תו* ציו הסיבה.
)ע"ר(
ל"תורה אחרי צבא" )ע"ר(
 .7נא לאשר תורה
בספח המחובר לזה ,קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.

נא למלא במקומות המודגשי
בלבד
אישור הבנק
לכבוד

)ע"ר(
"תורה אחרי צבא" )ע"ר(
תורה
כנפי נשרי  4ב ירושלי 95464
מספר חשבו בנק

סני

בנק

קוד המוסד

41926
קבלנו הוראות מ) ____________________________________________________לכבד חיובי בסכומי
ובמועדי שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מדי פע בפע ,
ואשר מספר חשבונו/נ בבנק יהיה נקוב בה  ,והכל בהתא למפורט בכתב ההרשאה.
רשמנו לפנינו את ההוראות ,ונפעל בהתא כל עוד מצב החשבו יאפשר זאת ,כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או
אחרת לביצוע,
כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול על ידי בעל/י החשבו
או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבו ,או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבו מ ההסדר.
אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכ כלפינו ,לפי כתב השיפוי שנחת על)ידיכ .
סני___________ חותמת הבנק_____________
בנק_____________
תארי*_____________________

