בית להצלת חתולים-

חדרה (ע"ר)

עמותה רשומה מספר 520954055

יבנה  ,92/24רמת השרון  .90504דוא"לoritbarr3@gmail.com -
עמותת הבית להצלת חתולים  ,עוסקת כבר למעלה מ 31-שנים בסיוע ,טיפול והצלת חתולים
עיוורים ,נכים ,זקנים וכאלה שנזרקו מבתיהם ,אינם מסוגלים לדאוג למחייתם ושאין להם כל
סיכוי לשרוד ברחוב






לכבוד  :עמותת בית להצלת חתולים  -חדרה
אני מאשר/ת לעמותה לחייב את חשבוני מידי חודש בסך ______שקל.
ניתן להפסיק את הת רומה בכל עת ע"י פניה למשרדנו.
את הטופס החתום ניתן להעביר לעמותה במייל (  .) oritbarr3@gma il.comאין צורך להעבירו לבנק.
הנהלת העמותה מודה לך על תמיכתך הנדיבה ומתחייבת לחייב את חשבונך אך ורק בסכום המצוין לעיל.

בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון

מספר חשבון בנק

לכבוד
בנק _______________________________

אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח אצל המוטב
(ככל שקיים)

קוד מוסד (המוטב)

סנ יף ________________________(_____)
("הבנק")
 הרשאה כללית ,שאינה כוללת הגבלות.
או -
 הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות:
.₪
 תקרת סכום החיוב -
 מועד פקיעת תוקף ההרשאה  -ביום ____.____/____/

סוג חשבון

קוד מסלקה
בנק
סניף

23174
בית להצלת חתולים  -חדרה (ע"ר)

שם המוסד (המוטב)

(לתשומת לבכם :אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל ,משמעה בחירה בהרשאה כללית ,שאינה כוללת הגבלות).

א ם יי של חו על י די המו ט ב חיו בי ם ש אינ ם עומ ד י ם
בה ג בל ות שק ב ע ה לקו ח  ,ה ם יו ח ז רו על י די
ה בנק  ,על כל ה מש מ עויות הכ רוכ ות בכ ך .

 . 1אני/ו הח"מ _______________________________ מס' זהות /ח.פ "( ____ _______________________ .הלקוח/ות")
שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק

כתובת

ר חוב

מספר

ישוב

מיקוד

טלפון

דוא"ל email -

תאריך

חתימת הלקוח/ות

הגביה מבוצעת ע"י שקד מחשבים  ,טל' 1-088-880-880

מבקש/ים בזה להקים בחשבוני/נו הנ"ל ("החשבון") הרשאה לחיוב חשבוני/נו ,בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם
ע"י המוטב באמצעות קוד המוסד ,בכפוף למגבלות שסומנו לעיל (ככל שסומנו).
 . 2ידוע לי/לנו כי :
א  .עלי/נו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון.
ב  .הרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב ממני/מאתנו לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה לבנק ,וכן
ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
ג  .אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב מסוים ,ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידי/נו בכתב לבנק ,לא יאוחר מ  3 -ימי עסקים לאחר
מועד החיו ב .ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב ,הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול.
ד  .אהיה/נהיה רשאי/ם לדרוש מהבנק ,בהודעה בכתב ,לבטל חיוב ,אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע
בהרשאה ,או את הסכומים שנקבעו בהרשאה ,אם נקבעו.
ה  .הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שביני/נו לבין המוטב.
ו  .הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של  22חודשים ממועד החיוב האחרון ,בטלה.
ז  .אם תענו לבקשתי/נו ,הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו ,בכפוף להוראות כל דין והסכם שביני/נו לבין הבנק.
ח  .הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו ,אם תהי ה לו סיבה סבירה לכך ,ויודיע לי/נו על כך מיד לאחר
קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.
 . 3אני/ו מסכים/ים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.

