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נו, בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם י/נו הנ"ל )"החשבון"( הרשאה לחיוב חשבוני/ים בזה להקים בחשבונ/מבקש
 בפעם ע"י המוטב באמצעות קוד המוסד, בכפוף למגבלות שסומנו לעיל )ככל שסומנו(.

 כמו כן יחולו ההוראות הבאות: .2
 נו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון./עלי.א
מאתנו לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה ממני/הרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב .ב

 לבנק, וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין. 
ימי  3 -נו בכתב לבנק, לא יאוחר מי/ם לבטל חיוב מסוים, ובלבד שהודעה על כך תימסר על יד/רשאינהיה אהיה/.ג

עסקים לאחר מועד החיוב. ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב, הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת 
 הביטול.

ינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע ם לדרוש מהבנק, בהודעה בכתב, לבטל חיוב, אם החיוב א/נהיה רשאיאהיה/.ד
 בהרשאה, או את הסכומים שנקבעו בהרשאה, אם נקבעו.

 נו לבין המוטב./הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שביני.ה
 חודשים ממועד החיוב האחרון, בטלה.  24הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של .ו
 הבנק. נו לבין/אה זו, בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו, הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשי/אם תענו לבקשת.ז
 מיד לאחר נו על כךי/ו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/הבנק רשאי להוציאנ.ח

 החלטתו תוך ציון הסיבה. קבלת
 ים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.ם/ו מסכיי/אנ.3

                                                         ___________________________ ות/חתימת הלקוח                       תאריך                                                                                  
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  לא רק כדורגל!בית"ר זה 

 * שאיפה נורמות התנהגותיות חיוביות ומשמעת עצמית גבוהה חברתיים ותרבותיים * חיזוקהקניית ערכים חינוכיים, 

 ל הילדים ומניעת נשירה מבתי הספר * מניעת השימושששיפור ההישגים הלימודיים *  למצוינות בכל תחומי החיים

 קהילה * אינטגרציה חברתיתבאלימות, בסמים ובאלכוהול * מתן כבוד ועזרה לזולת * מעורבות חברתית ותרומה לחיי ה

 שונות * טיפוח ילדים ונוער מאזורי מצוקה   הין נערים משכבות אוכלוסייבין נוער ותיק לנוער העולה, בין דתיים וחילונים וב
 
 :כדורגלבית הספר לן השתתפות בחוגי להלן פירוט התשלום בגי 

 שם הילד/ה חוג )₪(סכום חודשי  מס' תשלומים בשנה תאריך תחילת החיוב

      2019  /         /11     

      2019  /         /11     
 לבין חברת האשראי.למוסכם בינך בחודש, הגביה בכרטיס אשראי תתבצע בהתאם  11-תתבצע בהגבייה בהוראת קבע  •  

 מייל. או ב בפקסאשראי נא למלא חלק ב'. ניתן להעביר אלינו יס בבנק נא למלא חלק א' ולהעבירו אלינו )אין צורך להעבירו לבנק(. לתשלום בכרט בהרשאהלתשלום  
 מתחייבת בזה למשוך אך ורק את הסכום אשר סוכם בינינו.  ירושלים )ע"ר(נוער בית"ר אורן עמותת     

 בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון –חלק א' 

 
 תשלום באמצעות כרטיס אשראי -חלק ב' 

  מס' זהות:           שם בעל הכרטיס: 

 דוא"ל   פרטי   משפחה                                                     

   :מס' מזהה )פנימי(            כתובת:
 טלפון  מיקוד  ישוב          מספר      רחוב                   

              ספרות בגב הכרטיס: 3            דיינרס אמריקן אקספרס           ישראכרט/מסטרכרד       ויזה     סוג כרטיס:

     בתוקף עד:                     מס' כרטיס: 

 חודש               שנה                                                         
 הנ"ל מידי חודש באמצעות כרטיס האשראי  חשבונילחייב את  עמותת נוער בית"ר אורן ירושלים )ע"ר(לאני הח"מ נותן בזה הרשאה .1

 כם במתן הודעות לחברת האשראי.י. החיוב כאמור יבוצע על ידהשתתפות בחוג כדורגל בגין לכם אחובבסכומים שאני חב או  רטיו מצוינים לעיל,פאשר 
 שא מספר אחר, כחלופה לכרטיס אשר מספרו נקוב לעיל.ישיונפק לי על ידי חברת האשראי ואשר יהרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס .2
 שתפרטו למנפיקה. שובר זה נחתם על ידי בלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומים, הואיל וניתנה לכם על ידי הרשאה להעביר למנפיקת הכרטיס חיובים מעת לעת כפי.3
 עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לעשות כן. ם תחייבו את חשבוני כאמור, כלאת.4
 כל חיוב שיעשה בהתאם להרשאה זו, ייחשב כנעשה בידיעתי המלאה..  5
 הרשאתי זו ניתנת לביטול על ידי, בהודעה בכתב ממני אליכם..  6
 

 
 חתימה   ______________    תאריך                              

 מסלקהקוד  סוג חשבון מספר חשבון בנק

    

        

 בנק סניף

     

 קוד המוסד
 אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח אצל המוטב

 )ככל שקיים( 

25588  

 שם המוסד

 )ע"ר( בית"ר אורן ירושליםנוער עמותת      )המוטב(   
 

     .הרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות 
  -או     

   :הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות 
תקרת סכום החיוב-    ₪  
ביום __ -מועד פקיעת תוקף ההרשאה____.____/____/__ 

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

 
 )"הלקוח/ות"(                                               פ"מס' זהות/ ח                                                                           ו הח"מ  י/אנ.1

 שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק                                    

 

 _                                        ____________________________________________________________________________  תובתכ
 כתובת דוא"ל             טלפון                                       מיקוד                      ישוב                            מספר                 ב          רחו                     
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