מספר בעֹל הרישיון

שם בעֹל הרישיון הפנסיוני
שם המפֱקח

הוראה ֹלחיוב חשבון  -ביטוח חיים ,בריאות ,פנסיה
טופס מספר

הטופס מיועִד ֹלנשים וֹלגברים כאחִד
יש ֹלמֹלא את הטופס בעט בֹלבִד וֹלא בעיפרון

5

ֹלכבוִד

שם הבנֱק
מספר חשבון בנֱק

מספר סניף
סוג חשבון

כתובת הסניף )רחוב(

מספר בנֱק

מס' בית

ֱקוִד מוסִד

יישוב

מספר פוֹליסה  /תכנית

00602

אני/ו הח"מ )בעֹל/י החשבון כמופיע בספרי הבנֱק(:
מס' זהות  /ח"פ
שם משפחה  /שם חברה

מיֱקוִד

מס' בית

כתובת מגורים )רחוב(

שם פרטי

יישוב

מיֱקוִד

 .1נותן/ים ֹלכם בזה הוראה ֹלחייב את חשבוני/נו הנ"ֹל בסניפכם ,בגין פרמיית ביטוח חיים או בריאות או פנסיה בסכומים ובמועִדים שיומצאו ֹלכם מִדי פעם בפעם באמצעי מגנטי או רשימות ,ע"י מגִדֹל
חברה ֹלביטוח בע"מ ,כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה".
 .2יִדוע ֹליֹ/לנו כי:
א .הוראה זו ניתנת ֹלביטוֹל ע"י הוִדעה ממני/מאתנו בכתב ֹלבנֱק וֹלמגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ שתכנס ֹלתוֱקף יום עסֱקים אחִד ֹלאחר מתן הוִדעה בבנֱק וכן ,ניתנת ֹלביטוֹל עֹל-פי הוראת כֹל ִדין.
ב .אהיה/נהיה רשאי/ם ֹלבטֹל מראש חיוב מסויים ובֹלבִד שהוִדעה עֹל כך תימסר עֹל יִדי/נו ֹלבנֱק בכתבֹ ,לפחות יום עסֱקים אחִד ֹלפני מועִד החיוב.
ג .אהיה/נהיה רשאי/ם ֹלבטֹל חיוב ֹלא יותר מתשעים ימים ממועִד החיוב ,אם אוכיח/נוכיח בבנֱק כי החיוב אינו תואם את המועִדים או הסכומים שנכתבו בכתב ההרשמה ,אם נֱקבעו.
 .3יִדוע ֹליֹ/לנו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומיֹלויים ,הם נושאים שעֹלי/נו ֹלהסִדיר עם המוטב.
 .4יִדוע ֹליֹ/לנו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו ,יופיעו בִדפי החשבון ,וכי ֹלא תישֹלח ֹליֹ/לנו ע"י הבנֱק הוִדעה מיוחִדת בגין חיובים אֹלה.
 .5הבנֱק יפעֹל בהתאם ֹלהוראות בכתב הרשאה זה ,כֹל עוִד מצב החשבון יאפשר זאת ,וכֹל עוִד ֹלא תהיה מניעה חוֱקית או אחרת ֹלביצוען.
 .6הבנֱק רשאי ֹלהוציאני/ו מן ההסִדר המפורט בכתב הרשאה זה אם תהיה ֹלו סיבה סבירה ֹלכך ויוִדיע ֹליֹ/לנו עֹל כך מיִד ֹלאחר ֱקבֹלת החֹלטתו ,תוך ציון הסיבה.
 .7נא ֹלאשר ֹלמגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ בספח המחובר ֹלזהֱ ,קבֹלת הוראות אֹלו ממני/מאיתנו.
פרטי ההרשאה :סכום החיוב ומועִדו יֱקבעו מעת ֹלעת ע"י מגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ ע"פ תנאי הפוֹליסה/ות  /התכנית/ות ותוספותיה/ן.
חתימת
בעֹל/י
החשבון

תאריך

אישור הבנֱק ֹלכבוִד מגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ תִ.ד 20310 .ת"א 61202
ֹ ,לכבִד חיובים בסכומים ובמועִדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו ֹלנו מִדי פעם
ֱקיבֹלנו הוראות מ-
בפעם ואשר מספר חשבונו/נם בבנֱק יהיה נֱקוב בהם והכֹל בהתאם ֹלמפורט בכתב ההרשאה .רשמנו ֹלפנינו את ההוראות ונפעֹל בהתאם כֹל עוִד מצב החשבון יאפשר זאת :כֹל עוִד ֹלא תהיה מניעה
חוֱקית ו/או אחרת ֹלביצוען ,כֹל עוִד ֹלא התֱקבֹלה אצֹלנו הוראת ביטוֹל בכתב עֹל-יִדי בעֹל/י החשבון ,או כֹל עוִד ֹלא הוצא/ו בעֹל/י החשבון מן ההסִדר .אישור זה ֹלא יפגע בהתחייבויותיכם כֹלפינו ֹלפי כתב
השיפוי שנחתם עֹל יִדיכם.
מספר חשבון בנֱק

סוג חשבון

ֱקוִד מסֹלֱקה
בנֱק
סניף

ֱקוִד מוסִד

00602

בנֱק
וסניף

תאריך

מספר פוֹליסה  /תכנית

חתימה
וחותמת הסניף

תשֹלום בכרטיס אשראי בהוראת ֱקבע
)ֹלא ניתן ֹלשֹלם באמצעות כרטיס אשראי החזרי הֹלוואה(

מספר זהות

אני מר/גברת:
שם משפחה

סוג הכרטיס

שם פרטי

בעֹל כרטיס אשראי:
מספר הכרטיס

בתוֱקף עִד

מֱק"ט (08.2010) 521110003

מאשר בזאת ,כי ברצוני ֹלשֹלם החיובים שיתחייבו ממני בגין פוֹליסות ביטוח חיים  /בריאות  /פנסיה .טופס ביצוע תשֹלום זה נחתם עֹל יִדי מבֹלי ֹלנֱקוב במספר התשֹלומים ובסכומיהם הואיֹל וניתנה עֹל יִדי
הרשאה ֹלמגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ ֹלהעביר ֹלחברת כרטיסי האשראי חיובים מעת ֹלעת בהוראת ֱקבע כפי שתפרט חברת הביטוח ֹלחברת כרטיסי האשראי .הנני מסכים כי הסִדר זה יהיה בתוֱקף
כֹל עוִד ֹלא אוִדיע בכתב ֹלחברת הביטוח ֹלפחות  30יום ֹלפני מועִד סיום ההסִדר .יִדוע ֹלי כי הרשאה זו תהיה בתוֱקף גם ֹלחיוב כרטיס שיונפֱק במֱקום הכרטיס שמספרו נֱקוב בטופס זה וישא מספר אחר.
יִדוע ֹלי כי ביצוע הסִדר התשֹלום האמור ֹלעיֹל מותנה באישור חברת האשראי ֹלגבי כֹל חיוב שיועבר אֹליה עֹל יִדי חברת הביטוח.
חתימת
בעֹל/י
החשבון

תאריך

ֱקוִד מסמך 112

עמוִד מספר

1
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