
 

 

 

 לכבוד:

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

 הנחיות למילוי הטופס –טופס בקשה העברה על שם 

 

 לקוח/ה נכבד/ה שלום,

 

 בהמשך לפנייתך להעברה על שם של מנויים הרשומים על שמך, אנא הקפד למלא את הפרטים לפי ההסבר הרצ"ב, על 

 .תוך יום עסקים מרגע קבלת הטפסים בפלאפוןמנת שבקשתך תטופל 

 יש למלא שם, שם משפחה, ומספר תעודת זהות –פרטי הלקוח "הרוכש"  .1

 יש למלא שם, שם משפחה, ומספר תעודת זהות  -פרטי הלקוח "המוכר" .2

 חתימת "המוכר" ו"הרוכש" במשבצת המתאימה בטופס .3

 קוח "מוכר" והלקוח  ה"רוכש"(על מנת שנוכל לבצע את בקשתך נדרש לצרף צילום ת.ז של הל .4

  ishi@pelephone.co.il-peleיש לשלוח את כל המסמכים לכתובת המייל :  .5

 

 הנך מתבקש לקרוא בעיון את התחייבויות הלקוח "המוכר" וה"רוכש".

 

 ום ייגבה מהלקוח "הרוכש".למנוי . התשל₪   29.9הפעולה כרוכה בתשלום חד פעמי בסך 

 

במקרה בו "הרוכש" ו/או "המוכר" הינם חברה בע"מ, או במקרה בו הלקוח "הרוכש" הינו לקוח חדש, יידרשו מסמכים נוספים. 

 לפרטים ניתן לפנות לכתובת המייל שלעיל.

 

 

 

 בברכה,

 פלאפון תקשורת בע"מ

mailto:pele-ishi@pelephone.co.il


 

 תאריך:____________

 העברה על שםלטופס בקשה 

 _____________מס' לקוח: 

05-___________, 05-___________, 05-___________, 05-___________, 05-__________ 
 

 

 

 

 התחייבות המוכר

מ המוכר, שפרטי לעיל , מבקש בזאת את אישורה של ”אני הח
ן"( להעברה על שם ממני מ )להלן: הפלאפו”פלאפון תקשורת בע

  :לרוכש
לשימושו של  "(יםהמנוי / )להלן: "המנוי הטלפון לעיל /ימספר □

 הרוכש .
הנני מאשר לכם לחייב את חשבוני בכל סכום שיגיע לכם בגין  .1
 כל תשלום אחרבגין ווהשימוש שנעשה באמצעותו/ם  /יםמנויה

 כולל תשלומים עבור ציוד הקשור אליו/הם במישרין ובעקיפין
. לצורך זה, אני מתחייב בזאת לא ומכשירים שהיו מקושרים למנוי/ים

לבטל את ההרשאה לחיוב חשבון לטובת חברתכם עד לפירעון 
התחייבות שלא תקופת ב שירותבמקרה של  .החיוביםהמלא של 
על פי ההסכם  בתשלום עמלת יציאה בנוסף יחויב המוכר -הסתיימה
 .הרלוונטי

 מסור לרוכש את סכום חובי לפלאפון.ידוע לי והנני מאשר לכם ל .2
של שירותי רדיו טלפון  בקשת סיום התקשרותה ובקשה זו מהו .3

 ./ים לעילהמנויעבור נייד 
ידוע לי כי העברה על שם מבטלת לאלתר את שירותי תיקונים  .4

סיום שאינו מתבטל בעת סריאלי  , למעט שירות תיקוניםואחריות
 .התקשרות

ידוע לי והנני מסכים לכך כי אין בשינוי המבוקש על ידי, בכדי  .5
לגרוע מכל האמור בכל הסכם שנחתם ביני לבין פלאפון לרבות מבלי 

ולרבות התחייבותי וחובתי  ונספח התכנית/יות לגרוע: הסכם הרט"ן
 .המנוי/ים או בקשר אליו/הםלשלם כל סכום שיגיע לכם בגין 

ון תוכל להציג את המסמכים ידוע לי ואני מסכים כי פלאפ .6
 לרוכש בכל עת. למנוי/יםהרשומים על שמי בנוגע 

. ממועד סיום ההתקשרותיום  60חשבונית סופית תשלח עד  .7
עתידיים לתשומת ליבך, החשבונית הסופית אינה כוללת תשלומים 

בגין ציוד קצה, הסדרי תשלומים או הסדרי חוב וכן חשבוניות אחרות 
 היא.שלא שולמו מכל סיבה ש

 התחייבות הרוכש

 אני הח"מ, הרוכש, שפרטי לעיל, מאשר בזה כדלקמן:
 קראתי את בקשתו של המוכר והנני מסכים לה ולתנאיה. .1
הסכם טלפון )להלן: "-קראתי את תנאי הסכם למתן שירותי רדיו .2

חוברת תנאי נספח/י התכנית של המנוי/ים, וכן את "( הרט״ן
וכל מסמך אחר לעיין בה  ההתקשרות שנמסרה לי ו/או התאפשר לי

כולל מע"מ לכל  29.90בסך של בדמי העברה  אחויבוהנני מסכים כי 
 .מנוי

מלקוח פרטי ללקוח פרטי וככל שלא  העברה על שםבמקרה של  .3
ידוע לי כי  בוצע במסגרת העברה על שם מעבר לתכנית אחרת, 

וכי באפשרותי לעיין  עלי תחולנהים /במנוי המעודכנותת ותכניה
  תכניות אלו. בתנאי

תכניות השל הסטנדרטיים ידוע לי כי העיון הינו במסמכים  .4
 .על שם ההעברהביצוע והשירותים וכי התנאים יחולו עלי ממועד 

בהעברה על שם כאשר המוכר או הרוכש מוגדרים כלקוח עסקי 
בפלאפון, ביצוע העברה על שם כרוך במעבר תכנית מבין התכניות 

על מסמכי הצטרפות של התכנית התקיפות בפלאפון  וחתימה 
 החדשה. 

ידוע לי כי במקרה בו רשום על שמי חוב אשר טרם נפרע עבור  .5
שמי לאחר תשלום  על /יםהמנויחברת פלאפון אוכל להעביר את 

החוב במלואו ובתנאי שהוראת החיוב האחרונה בהוראת הקבע 
כובדה.

 

      
 
 

    ________                   ____________________________                  ______________                                   ______ 

 
 חתימת מורשה+ חותמת( )במקרה של חברה:                                                 

 מת״מוכר" הינו תאגיד תצורף חות מקרה שה                                          

 חתימת מורשה+ חותמת( )במקרה של חברה:

״רוכש" הינו תאגיד תצורף חותמת במקרה שה         

 

 
 
 
 
 
 
 

 511076572חברת פלאפון תקשורת בע"מ מספר ח.פ 

 פרטי הלקוח הקיים )"המוכר"(

 ת.ז / ח.פ : שם החברה:
 

 שם הלקוח :

 

 מספר טלפון ליצירת קשר:
_______________________ 

 )במידה ולקוח קיים בפלאפון(

 

 

 ש"(פרטי הלקוח החדש )"הרוכ

 שם הלקוח : ת.ז / ח.פ : שם החברה:

 
 )במידה ולקוח קיים בפלאפון(

 

 מספר טלפון ליצירת קשר:
_______________________ 

 כתובת : רחוב: מס' בית: י ישוב:

    
 

 חתימת קונה תאריך חתימת מוכר תאריך


