בס"ד

לתשלום דמי ועד הבית בכרטיס אשראי יש למלא את חלק א ,לתשלום בהוראת קבע בנקאית יש למלא את חלק ב.

א

הרשאה לחיוב כרטיס אשראי

אני/ו הח"מ

__________________________
שם בעל כרטיס האשראי

______________________________________________________________
מס'

רחוב

עיר

דירה

___________________
טלפון

בעל כרטיס האשראי שלהלן מאשר בזאת לאיגוד ועדי בתים בע"מ לחייב את כרטיס האשראי שלי בהתאם להסכם עם ועד הבית .שובר
זה נחתם על ידי מבלי לנקוב בתשלומים וסכומיהם הואיל וניתנה על ידי הרשאה לספק להעביר למנפיקת הכרטיס חיובים מעת לעת לפי
ההסכם .הרשאה זו תהיה בתוקף גם לכל כרטיס שיונפק וישא מספר אחר במקומו .הרשאה זו תפקע בהודעה בכתב לאגוד ועדי בתים.
תוקף הכרטיס

מספר כרטיס האשראי

שנה

מס' זהות של בעל הכרטיס

חודש

_____________________

______________________________

תאריך

חתימת בעל הכרטיס

ב

הרשאה לחיוב חשבון בנק

לכבוד

מספר חשבון בנק לחיוב

בנק

____________________________________________

סניף

____________________________________________

מס' סניף ____________________________
סוג הרשאה:
אנו הח"מ

סוג חשבון

קוד המוסד

שם המוסד המוטב

27844

אגוד ועדי בתים

אסמכתא (לשימוש המוסד)

 הרשאה כללית שאינה כוללת הגבלות

נב"ת ]44/99[ 934

_____________________________________________________________________________________

__________________________

שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הבנק

כתובת

מס' זהות

_______________________________________________________________________________________
מס'

דירה

__________________________
טלפון

עיר

מבקשים בזה להקים בחשבוננו הנ"ל (להלן "החשבון") הרשאה לחיוב חשבוננו ,בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם על ידי
המוטב באמצעות קוד המוסד .כמו כן יחולו ההוראות הבאות :א .עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת
ההרשאה לחיוב החשבון .ב .הרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב מאיתנו לבנק שתיכנס לתוקף ביום העסקים בו ניתנה ההודעה
לבנק ,וכן ניתנת לביטול ע"פ הוראת כל דין .ג .נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידינו בכתב לבנק לא
יאוחר מ 3-ימי עסקים לאחר מועד החיוב .ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב ,הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול .ד.
נהיה רשאים לדרוש מהבנק ,בהודעה בכתב ,לבטל חיוב ,אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה או את הסכומים
שנקבעו בהרשאה לרבות ההצמדה עליהם או את מספר התשלומים ,והכל ככל שנקבעו .ה .הבנק אינו אחראי לעסקה שבינינו לבין
המוטב .ו .הרשאה שלא ייעשה בה שימוש במשך תקופה של  02חודשים ממועד החיוב האחרון ,בטלה .ז .אם תענו לבקשתנו ,הבנק יפעל
בהתאם להוראות הרשאה זו בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק .ח .הבנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו,
אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ,ויודיע לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה .ט .אין באמור לעיל כדי לפגוע בהתחייבויותנו
כלפי אגוד ועדי בתים ו/או כלפי ועד הבית.
אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק על ידי המוטב.

לשימוש
פנימי
בלבד

_____________________

______________________________

תאריך

חתימת בעל/י החשבון

פרטי ועד הבית

דירה

דמי הועד

מועד חיוב מועדף
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הערות
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רחוב

מס' סניף

קוד בנק

