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 לכבוד:

______________

______________

______________ 

 

 שלום,

 לטובת עדכון פרטי החיוב שלך. - ס לתשלום באמצעות הוראת קבעפטובהמשך לבקשה שלך הנה 

 :כאשר ממלאים את הטופס הבאות הנחיותכדי למנוע טעויות מומלץ לעקוב אחרי ה

 יף ומספר החשבון החדש.יש למלא את טופס ההוראה לחיוב, כולל פרטי הבנק, סנ .1
 עליך לחתום במקום המיועד לחתימת בעלי החשבון ובמידת הצורך להוסיף חותמת )עסק/תאגיד(.

 לידיעתך, הוראה לחיוב חשבון חייבת להיות על שם הלקוח, כפי שמופיע ברישומי חברת פלאפון. .2

את טופס  לשלוחו 5661עבור קוד מוסד להקים הרשאה לחיוב חשבון דרך סניף הבנק  אפשר .3
 pelemail@pelephone.co.ilאו לכתובת המייל  6161607650הקמת ההרשאה לפקס 

 
טופס יש לראות בזה,  בסדרת את אמצעי התשלום אל מול חברתנו קודם למועד קבלת מכתהאם 

 זה כמבוטל.

 -מוקד שרות הלקוחות של פלאפון בחיוג חינם לאפשר לפנות ל מידע והסברים נוספים  כדי לקבל
 מכל טלפון בישראל. 1800-050-166* מהפלאפון ו/או בחיוג 166

נשמח לעמוד לרשותך בכל עת, פלאפון תקשורת בע״מ.
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 לכבוד
 מ"פלאפון תקשורת בע

  בקשה לתשלום באמצעות הוראת קבע
 

 _________ שמספרו /האני הח״מ, הלקוח

 

 את הסכמתי לחיובי בחיובים המפורטים להלן:/ת אני נותן

 
 מ. הנגבה בגין כל בדיקת תקינות הנשלחת לבנק. "כולל מע₪   05.56שאה לחיוב חשבון בסך בדמי הקמת הר

גבה מלקוח חדש המעדכן אמצעי תשלום קבוע מסוג הוראת קבע בנקאית או לקוח קיים המשנה אמצעי יתשלום זה 
 תשלום קבוע מכרטיס אשראי להוראת קבע בנקאית.

דמי הוראת קבע הנגבה עבור כל הוראה לחיוב חשבון בהוראת קבע  כולל מע״מ בגין₪  1.56תשלום חודשי בסך 
 בנקאית.

 
 תשלום זה נקבע בגין כל הוראה הנשלחת לחיוב, ללא קשר למספר המנויים או מספר החשבוניות.

 

 התחייבות הלקוח שלא להגביל את הוראת הקבע:
תשלומים בכל הגבלה שהיא לרבות, הלקוח מתחייב שלא להגביל את הוראת הקבע שמסר לפלאפון לצורך גביית ה

הגבלת תקרת סכום החיוב או הגבלת מועד תוקף הוראת הקבע. הלקוח מתחייב שלא לעדכן הוראת קבע אחרת 
 הכוללת מגבלה כלשהי כאמור לעיל.

במקרה בו הלקוח יפעל בניגוד להתחייבויותיו לעיל ויטיל הגבלה כלשהי לרבות סימון הגבלה בטופס הוראה לחיוב 
 ן, לא תהיה ההגבלה בתוקף וההוראות שבסעיף זה תגברנה.חשבו

הוראות אלו יחולו על כל הוראת קבע חליפית שיעדכן הלקוח, גם אם לא נחתם בגינה טופס חדש. לתשומת לבך, 
במקרה בו לאחר עדכון הוראת הקבע תתקבל הודעה בפלאפון כי היא אינה עומדת בקריטריונים הנ״ל או כי אמצעי 

תקין מסיבה אחרת כלשהי, פלאפון תהא רשאית להפסיק את השירותים לאלתר וגם במקרה בו טרם  התשלום אינו
נשלח החיוב הראשון. במקרה של החלפת חשבון לרבות עקב מעבר לבנק אחר, תקבל פלאפון עדכון על כך מהבנק 

 בים.ים המחויהחשבון החדש למעט בשינויוההוראות הנ״ל והוראות טופס הוראה לחיוב חשבון, יחולו על 

 ___________ לראיה באתי על החתום ביוםו

           ______________                         ______________                      ________________ 
 מספר לקוח                              ת.ז. / ח.פ                                     שם מלא                 

 
          ____________________                   ______________ 

 קוד אישי ) במידה וקיים(חתימה                                                
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 שקבע בהגבלות עומדים שאינם חיובים המוטב ידי על ישלחוי אם
 .בכך הכרוכות יותהמשמעו כל על, הבנק ידי על יוחזרו הם, הלקוח

 תאריך: __________
 

 חיוב חשבוןלהקמת הרשאה לבקשה 
 
 
 
 
 
 

 :לכבוד
 
 

 ____________________ :בנק
 
 
 

 : _________________סניף
 ״מון תקשורת בעפלאפשם המוסד )המוטב( חברת                                                                   )"הבנק"(

 
 

[X.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.

 
 
 )"הלקוחות"( _____________מס' זהות/ ח.פ.    __________________ אנו הח״מ .1

החשבון כמופיע בספרי הבנק /ישם בעל  

יוב חשבוננו, בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם הרשאה לח "(החשבון)"מבקשים בזה להקים בחשבוננו הנ״ל 

 י המוטב באמצעות קוד המוסד, בכפוף למגבלות שסומנו לעיל )ככל שסומנו(.״מדי פעם בפעם ע

 כמו כן יחולו ההוראות הבאות: .2

 עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון. .א

דעה בכתב מאתנו לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן י הו״הרשאה זו ניתנת לביטול ע .ב

 י הוראת כל דין.״ההודעה לבנק, וכן ניתנת לביטול עפ

נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים, ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידנו בכתב לבנק, לא יאוחר  .ג

, הזיכוי "עשה ימי עסקים לאחר מועד החיוב. ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב 3 -מ

 בערך יום מתן הודעת ביטול.

נהיה רשאים לדרוש מהבנק, בהודעה בכתב, לבטל חיוב, אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף  .ד

 שנקבע בהרשאה, או את הסכומים שנקבעו בהרשאה, אם נקבעו.

 הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שבינינו לבין המוטב. .ה

 לה.בחודשים ממועד החיוב האחרון, בט 24במשך תקופה של הרשאה שלא יעשה בה שימוש  .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  .ח

 תו תוך ציון הסיבה.קבלת החלט
 
 .י המוטב״אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע .3
 
 
 
 

 _________________חתימת הלקוחות
 

 מספר חשבון סוג חשבון סניף בנק
    

א/מס מזהה של הלקוח אצל המוטב אסמכת

 )ככל שקיים(

 קוד המוסד )המוטב(

__________ 2 0 0 7 


