
      )ר"ע( תלמוד תורה דביר

        הוראה לחיוב חשבו�הוראה לחיוב חשבו�הוראה לחיוב חשבו�הוראה לחיוב חשבו�

  _________________תארי�   לכבוד

  _____________________בנק 

  ____________________סני� 

  ______________כתובת הסני� 

________________________  

  

 __  ______________________________________________________מ "ו הח/אני .1

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

  _______________  ___________________________  _________  _________________________________כתובת   

  מיקוד            עיר    'מס        רחוב      

צאו לכ� מדי פע� בפע� באמצעי מגנטי שיומבסכומי� ובמועדי�  תרומהתרומהתרומהתרומהבגי� , ל בסניפכ�"נו הנ/י� לכ� בזה הוראה לחייב את חשבוני/נות�

 ".פרטי ההרשאה"כמפורט מטה ב ))))רררר""""עעעע((((תלמוד תורה דביר תלמוד תורה דביר תלמוד תורה דביר תלמוד תורה דביר י "ע

 :נו כי/ידוע לי .2

שתיכנס לתוק� יו� עסקי� אחד לאחר ) ) ) ) רררר""""עעעע((((תלמוד תורה דביר תלמוד תורה דביר תלמוד תורה דביר תלמוד תורה דביר מאתנו בכתב לבנק ול/י הודעה ממני"הוראה זו ניתנת לביטול ע  .א

 .ל די�י הוראת כ"וכ� ניתנת לביטול עפמת� ההודעה בבנק 

לפחות יו� עסקי� אחד לפני , נו לבנק בכתב/ידי'� לבטל מראש חיוב מסוי� ובלבד שהודעה על כ� תימסר על/נהיה רשאי/אהיה  .ב
 .מועד החיוב

נוכיח לבנק כי החיוב אינו תוא� את המועדי� או /א� אוכיח, לא יותר מתשעי� יו� ממועד החיוב, � לבטל חיוב/נהיה רשאי/אהיה  .ג
 .א� נקבעו, בכתב ההשראההסכומי� שנקבעו 

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

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

 .וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוע�, כל עוד מצב החשבו� יאפשר זאת, הרשאה זההבנק יפעל בהתא� להוראות בכתב  .5

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

 .מאתנו/קבלת הוראת אלו ממני, בספח המחובר לזה ))))רררר""""עעעע((((תלמוד תורה דביר תלמוד תורה דביר תלמוד תורה דביר תלמוד תורה דביר נא לאשר ל .7

 

  
  
  
  
  
  
  

����____________________________________________________________________________________________________        
      י החשבו�/חתימת בעל

        
        אישור הבנקאישור הבנקאישור הבנקאישור הבנק

        לכבודלכבודלכבודלכבוד
        ))))רררר""""עעעע((((תלמוד תורה דביר תלמוד תורה דביר תלמוד תורה דביר תלמוד תורה דביר 

        ''''נו� איילו� אנו� איילו� אנו� איילו� אנו� איילו� א, , , , 160160160160ד ד ד ד """"תתתת
        99785997859978599785נ שמשו� נ שמשו� נ שמשו� נ שמשו� """"דדדד

  9259244'08: טלפו�
  9790473'08: פקס

  
, לכבד חיובי� בסכומי� ובמועדי� שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מדי פע�_________ _____________________ 'קיבלנו הוראות מ

  .והכל בהתא� למפורט בכתב ההרשאה, נ� בבנק יהיה נקוב בה�/ואשר מספר חשבונו
כל עוד לא , ע�כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצו, רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתא� כל עוד מצב החשבו� יאפשר זאת

  .י החשבו� מ� ההסדר/ו בעל/או כל עוד לא הוצא, י החשבו�/בעלידי 'התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על
  .לפי כתב השיפוי שנחת� על ידיכ�, אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכ� כלפינו

      ,בכבוד רב
  

  ______________________בנק                     
  __________________תארי� 

  _____________________י� סנ
  )חתימה וחותמת הסני�(          .העתק ממנו ימסר למשל�. ישלח לסני� הבנק, מקור זה על שני חלקיו

                  

  קוד מחלקה  סוג חשבו�  מספר חשבו� בבנק
  בנק  סני�                        
                                  
  

  של הלקוח בחברה מזהה' מס/ אסמכתא   קוד המוסד
            
0000        8888        2222        5555        3333        

 

  קוד מחלקה  סוג חשבו�  מספר חשבו� בבנק
  בנק  סני�                        
                                  
  

  מזהה של הלקוח בחברה' מס/ אסמכתא   קוד המוסד
            
0000        8888        2222        5555        3333        

 

        פרטי ההרשאהפרטי ההרשאהפרטי ההרשאהפרטי ההרשאה
  .י הסכ� ע� המשל�"עפ ))))רררר""""עעעע((((תלמוד תורה דביר תלמוד תורה דביר תלמוד תורה דביר תלמוד תורה דביר י "סכו� החיוב ומועדו יקבעו מעת לעת ע. 1 �

  :פרטי החיוב. 2 �
  מועד חיוב אחרו�  מועד חיוב ראשו�  הצמדה  תדירות החיוב  חיובי�' מס  סכו� לחיוב בודד

      בסיס  סוג  דו חודשי �    

                  חודשי �

              � _________                          

 


