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נא להחזיר לפקס מספר03-5723760 :

הנדון :הצהרה ותביעה להחזר כספי בקשר לעסקה במסמך חסר
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:
 .2בתאריך:
מתאריך:

,₪

נודע לי על חיוב חשבוני בגין עסקה בסך:
שנעשתה בבית עסק בשם:

(להלן“ :העסקה”).

 .3בהתייחס לחיוב האמור בגין העסקה ,הריני/ו להודיעכם ו/או להצהיר כאמור להלן
(סמן/ני רק את החלופות המתאימה/ות):
א.

לא ביצעתי את העסקה המצוינת בסעיף  ,2עם בית העסק ששמו נקוב בפירוט העסקות שנשלח אליי.

ב.

הסכום הרשום בשובר אינו הסכום שהיה רשום בשובר בעת חתימתו על ידי.
הסכום שהיה רשום בשובר המקורי היה:

ג.

.₪

שובר/ים נחתם/מו על-ידי ללא ציון הסכום ופרטי השובר/ים הושלמו שלא בסכום בו התחייבתי.
(הסכום לגביו התחייבתי ביחס לעסקה שביצעתי עם בית העסק היה:

ד.

ביצעתי את העסקה עם בית עסק אחר בשם:

.)₪
ע”ס:

.₪

 .4ידוע לי כי עקב הצהרתי זו ,עשוי חשבוני לקבל זיכוי וכי הזיכוי יהיה בשלב זה זיכוי על תנאי ,כך שאם Cal
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תיווכח לדעת כי אכן ביצעתי את העסקה עם בית העסק או כי התחייבתי בסכום בו חויבתי או כי התחייבתי
בסכום הרשום בשובר ,כולו או חלקו ,או כי פרט בהצהרה לפי סעיף  4אינו נכון ,תהא  Calרשאית לחזור
ולחייב את חשבוני בסכום הנדרש .בנוסף הוסבר לי כי דמי הטיפול הנגבים על ידי  Calבגין התכחשות בלתי
מוצדקת הינם  ₪30ואני נותן את הסכמתי לחיוב חשבוני בסכום האמור Cal .תמסור לי הודעה המפרטת את
הנימוקים לחיוב כאמור לעיל ,לפחות חמישה עשר יום ,לפי החיוב בפועל.
 .5ידוע לי כי  Calתוכל לבקש ממני סיוע נוסף לצורך בירור המקרה ואני מתחייב/ת לסייע לה ככל הנדרש.
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 .6אני מסכים/מה כי  Calתהא רשאית למסור מסמך זה לגורמים אחרים ובכללם בית העסק בו בוצעה העסקה
לצורך בדיקה וחקירה ,ותשתמש בו כפי שתמצא לנכון ,לצורך הבירור או התביעה כנגד בית העסק או גורמים אחרים.
 .7לבקשת  Calלהלן פרטי האישיים:
מקום עבודה:

ת.ז:
תפקיד:

טלפון בבית:

טלפון בעבודה:

טלפון נייד:

אבקשכם לזכות את חשבוני האמור בסכום הנובע מתביעתי זו.
 .8הערות:

(נא צרף/י מסמכים רלוונטיים ,במידה ויש).
 .9הריני לאשר בחתימתי מטה ,כי הפרטים שמסרתי בהודעתי זו ,הינם אמיתיים ,שלמים ונכונים.

תאריך

שם פרטי ושם משפחה

חתימה

לידיעתך ,הצהרה זו תשמש אותנו לאורך כל הליך הבירור ומהווה ראייה לפנייתך ותימסר לבית העסק
על פי דרישה.
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