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נא להחזיר לפקס מספר03-5723902 :
הנידון :הצהרה ביחס לאובדן/גניבה/אי קבלה של תווי קניה  -מועדון המשביר מחסני אופנה Cal -
שלום רב,
הנני להצהיר ולהודיע כדלקמן:
 .1ברשותי כרטיס אשראי של  Calמסוג:

ויזה

דיינרס

מסטרקארד

שמספרו:
על שם:
סניף:

הכרטיס הונפק לי על-ידי בנק:
מספר חשבוני בבנק הוא:

 .2הנני להודיעכם כדלקמן:
א .אני מאשר/ת כי לא קיבלתי/קיבלתי (מחק את המיותר) תווי קניה בערך נקוב של  ₪50כל אחד ,לרכישות ברשת
חנויות המשביר מחסני אופנה ,באמצעות כרטיס המועדון המשביר מחסני אופנה ( Cal -להלן “תווי הקניה”).
ב .ביום

גיליתי כי תווי הקניה כמפורט אבדו/נגנבו ממני (מחק את המיותר).

ג .המקום בו השתמשתי לאחרונה בתווי הקניה היה (לתאר מקום):
ד .המקום בו ראיתי לאחרונה את תווי הקניה היה (לתאר מקום):

 .3א .עד למועד הצהרתי זה טרם דיווחתי/דיווחתי בעבר (מחק את המיותר) על אובדן/גניבה של תווי קניה
(מחק את המיותר).
ב .במקרה שהיה דיווח בעבר על אובדן/גניבה (מחק את המיותר) אנא פרט/י מתי דווח:
כמה תווים אבדו/נגנבו (מחק את המיותר):
היכן אבדו/נגנבו (מחק את המיותר):
האם נמצאו:
האם חזרת וחויבת במועד כלשהו בגין אותם תווי קניה:
אם כן ,מתי:
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 .4ידוע לי והנני נותן/ת בזאת את הסכמתי ,כי אם יתגלה כי עשיתי ,אני ו/או מי מטעמי ,שימוש בתווי הקניה עליהם
דיווחתי ש :אבדו/נגנבו (מחק את המיותר) Cal ,תוכל לחזור ולחייב אותי בסכום הנקוב של השוברים וכן
בהוצאות הטיפול במקרה זה.
 .5ידוע לי כי  Calו/או “המשביר מחסני אופנה” ,תוכלנה לבקש ממני סיוע נוסף לצורך בירור המקרה ואני מתחייב
לסייע להן ככל שיידרש.
 .6אני מסכים כי  Calו/או “המשביר מחסני אופנה” ,תהיינה רשאיות למסור מסמך זה לגורמים אחרים לצורך בדיקה
וחקירה ,ותשתמשנה בו כפי שתמצאנה לנכון ,לצורך בירור המקרה.
 .7אין באמור בהצהרה זו ,כדי לגרוע מכל התחייבויותיי הקבועות בתקנון המועדון וכפי שתשתנינה מעת לעת.
 .8לבקשת  Calו/או “המשביר מחסני אופנה” ,להלן פרטי האישיים:
מספר חבר מועדון:
ת.ז.
טלפון בבית:
תפקיד:
כתובת:
טלפון נייד:

מקום עבודה:
טלפון בעבודה:

 .9נוכח הצהרתי זאת אבקשכם להנפיק לי תווי קניה חלופיים על אלו ש :אבדו/נגנבו (מחק את המיותר) כמפורט לעיל
בהצהרתי .אני מתחייב/ת ,כי אם אמצא את תווי הקניה האמורים ,אחזירם מיידית ל  Calו/או ל”משביר מחסני אופנה”.
 .10הריני לאשר בחתימתי מטה ,כי הפרטים שמסרתי בהודעתי זו ,הינם אמיתיים ,שלמים ונכונים.

תאריך

שם פרטי ושם משפחה

חתימה

טופס שירות000003 :

כרטיסי אשראי לישראל בע"מ .תפוצות ישראל  13גבעתיים  .5358331טל ,03-5723572 :פקסwww.cal-online.co.il .03-5723723 :
Israel Credit Cards Ltd. 13 Tfuzot Israel St. Givatayim Israel 5358331. Tel: 972 (0) 3 5723572, Fax: 972 (0) 3 5723723

