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לקוח נכבד,
1. הסדר זה יקל עליך בתשלום החשבונות התקופתיים, יחסוך זמן וטרחה וימנע ממך הוצאות מיותרות, הכרוכות 

  באי תשלום חשבונות במועדם. 
2. חיוב הסכום בחשבונך ישמש אישור לתשלום ללא צורך בהצגת הוכחה נוספת.

3. צמ יובל השקעות בע“מ מתחייבת בזה שלא למשוך כספים מעבר לסכומים המסוכמים לפי הפירוט שלהלן:
שם הלקוח: _________________

הערותמספר תשלומיםתדירות חיובתאריך חיוב ראשוןפרטי החיוב
הצמדה

בסיססוג

סכום לחיוב חודשי
(לפני מע“מ)

שכירות+תמיכה

התקנה

רשיון השמעת מוסיקה

חודשי

חד-פעמי

חודשי

ש“ח/$

ש“ח/$

ש“ח/$

ש“ח/$

12 /         /          

12 /         /          

12 /         /          

12 /         /          

;  לתשלום באמצעות הוראת קבע   נא למלא חלק א‘ בטופס.  ; לתשלום באמצעות כרטיס אשראי   נא למלא חלק ב’ בטופס.

צמ יובל השקעות בע“מ
1-800-37-1800, פקס: 03-7362241 55100. טלפון:  6, קרית אונו  ת“ד 

0
3

-6
8

7
7

4
4

4
ל. 

ט
ם. 

בי
ש

ח
מ

ד 
ק

ש
“י 

ע
ת 

ע
צ

בו
מ

ה 
בי

הג

חלק ב‘ - תשלום באמצעות כרטיס אשראי
מס‘ זהות:שם בעל הכרטיס: ___________________________________________

מס‘ מזהה (פנימי) כתובת: ___________________________________________________

סוג כרטיס:

מס‘ הכרטיס:

חתימה __________________________תאריך ___________________

3 ספרות בגב הכרטיס:ישראכרט/מסטרכרדויזה

בתוקף עד:
חודששנה

דוא“לפרטימשפחה

טלפוןמיקודמספררחוב ישוב

אני הח“מ נותן בזה לא. שמש חברת שמירה ואבטחה בע“מ הרשאה לחייב את חשבוני הנ“ל מידי חודש באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו מצויינים    .1
לעיל, בסכומים שאני חב או אחוב לכם בקשר עם השרותים ו/או המוצרים אשר ינתנו על  ידיכם. החיוב כאמור יבוצע על ידיכם במתן הודעות לחברת האשראי.  

כל חיוב שיעשה בהתאם להרשאה זו, ייחשב כנעשה בידיעתי המלאה.    .2
הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק לי על ידי חברת האשראי ואשר ישא מספר אחר, כחלופה לכרטיס אשר מספרו נקוב לעיל.  .3

שובר זה נחתם על ידי בלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומים, הואיל וניתנה לכם על ידי הרשאה להעביר למנפיקת הכרטיס חיובים     .4
מעת לעת  כפי שתפרטו למנפיקה.  

הרשאתי זו ניתנת לביטול על ידי, בהודעה בכתב ממני אליכם, ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:   .5
א. הביטול יכנס לתוקף לאחר 14 ימי עבודה מעת קבלת ההודעה על  ידיכם ולא יחול על חיובי החשבון שקדמו למועד כניסת הביטול לתוקף.  

ב. מתן ההודעה יחשב כבקשה בכתב להפסקת שרות במועד הכתוב בסעיף קטן א‘ לעיל, עפ“י הסכם שביני לביניכם.  
אתם תחייבו את חשבוני כאמור, כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לעשות כן.    .6

חלק א‘ - בקשה להקמת הרשאה לחיוב החשבון

46143

קוד מסלקהסוג חשבוןמספר חשבון בבנק

בנקסניף

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

קוד מוסד
(המוטב)

שם המוסד (המוטב)

לכבוד

בנק _________________________________________

סניף_________________________________  (______)
(“הבנק“)

דוא“ל רחוב

שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הבנק

טלפוןמיקודמספר ישוב

אם יישלחו על ידי המוטב חיובים שאינם 
עומדים בהגבלות שקבע הלקוח, הם יוחזרו 
על ידי הבנק, על כל המשמעויות הכרוכות בכך.

צמ יובל השקעות בע“מ ;  הרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.   
 או - 

;  הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות:    
  ד תקרת סכום החיוב - _________₪. 

  ד מועד פקיעת תוקף ההרשאה - ביום ____/____/____.

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

אנו הח“מ _________________________________________________ מס‘ זהות/ח.פ. __________________ (“הלקוחות“)  .1

כתובת _______________________________________________________________________________________  

 
מבקשים בזה להקים בחשבוננו הנ"ל ("החשבון") הרשאה לחיוב חשבוננו, בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם ע"י המוטב באמצעות קוד 

המוסד, בכפוף למגבלות שסומנו לעיל (ככל שסומנו).
כמו כן יחולו ההוראות הבאות:   .2

עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון. א.   
הרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב מאתנו לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה לבנק, וכן ניתנת לביטול עפ"י   ב.   

הוראת כל דין.    
נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים, ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידנו בכתב לבנק, לא יאוחר מ- 3 ימי עסקים לאחר מועד החיוב. ככל   ג.   

שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב, הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול.   
נהיה רשאים לדרוש מהבנק, בהודעה בכתב, לבטל חיוב, אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה, או את הסכומים   ד.   

שנקבעו בהרשאה, אם נקבעו.   
הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שבינינו לבין המוטב. ה.   

הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של 24 חודשים ממועד החיוב האחרון, בטלה.  ו.   
אם תענו לבקשתנו, הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו, בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק. ז.   

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. ח.    
אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.  .3

חתימת הלקוחות ______________________________________

x


