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הנידון :הצהרה ותביעה כספית בעניין הכחשת חתימה על גבי שובר עסקה מוטבעת
לקוח/ה נכבד/ה,
נבקשך למלא בהקפדה את כל פרטים ,על מנת שנוכל לבדוק את פנייתך בהקדם .לאחר מילוי הטופס אנא החזר
אותו אלינו בפקס 03-5723902 :או לכתובתנו :תפוצות ישראל  13גבעתיים .53583

אנא צרף לטופס זה העתק השובר הנושא חתימה ומוטבע בפרטי כרטיסך,
וכן צילום גב כרטיס האשראי שברשותך
לכבוד חברת Cal
המחלקה לשירות הלקוח
 .1פרטים אישיים:
שם פרטי ומשפחה:
ברשותי כרטיס אשראי של  Calמסוג:

ויזה

דיינרס

מסטרקארד
על שם:

שמספרו:
הכרטיס הונפק לי ע”י בנק:

סניף:

מספר חשבוני בבנק:

מספר ת.ז:

תאריך לידה:
מקום עבודה  +כתובת:
מס’ טלפון בעבודה:

מס’ טלפון בבית:
מס’ טלפון נייד:

מספרי רכב שברשותי וברשות משפחתי (כולל רכב חברה):

 .2הכרטיס שלהלן נמסר לידי ובהתאם להסכם ההצטרפות עליו חתמתי ,הריני להודיעכם כי:
החתימה המופיעה על השובר העסקה בכרטיס:
הנושא תאריך:

על הסכום:

לא נחתמה על ידי ו/או באישורי ו/או בהסכמתי ו/או בידיעתי.
הכרטיס מצוי ברשותי ולא יצא משליטתי.
טופס שירות000005 :

נודע לי על אובדן/גניבת הכרטיס בתאריך:
לא מסרתי את הכרטיס לאדם אחר ולא הרשיתי לבצע בו עסקות.
בדקתי עם כל המתגוררים בדירתי ואיש מהם לא ביצע/חתם על השובר אותו הצגתם בפני.
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 .3להלן בכתב ידי ,הערות בנוגע לעסקה/בית העסק:

 .4א .ידוע לי כי תוכלו לבקש ממני סיוע נוסף לצורך בירור המקרה.
ב .אני מסכים כי תמסרו תוכן מסמך זה לגורמים אחרים ותשתמשו בו כפי שתמצאו לנכון לעניין הצהרה
ותביעה זו.
 .5ידוע לי כי חברת  Calתוכל לחזור ולחייב את חשבוני אם יתברר כי הצהרתי אינה נכונה .אני מתחייב לוודא כיבוד
החיוב בחשבוני .בנוסף הוסבר לי כי דמי הטיפול הנגבים על ידי  Calבגין התכחשות בלתי מוצדקת הינם  ₪30ואני
נותן את הסכמתי לחיוב חשבוני בסכום האמור.
 .6הריני לאשר בחתימתי למטה ,כי הפרטים שמסרתי בהודעתי זו ,בנוגע לכרטיס האשראי הנדון הינם שלמים
ונכונים ,וכן כי חתימתי המופיעה להלן זהה לחתימתי על הכרטיס ,וכך אני חותם על השוברים המוטבעים
בעת ביצוע העסקה:

תאריך

שם פרטי ושם משפחה

חתימה

טופס שירות000005 :
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