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מה שטוב בשבילי

הנדון :בקשה לפתיחת חשבון לזיכוי במטבע זר
(דולרי ,לישט ,יורו ,מטבע אחר)

תאריך:

אנו החתומים מטה ,מבקשים בזה ,לפתוח חשבון לזיכוי במטבע זר בקשר למותגים והמטבעות הבאים:

כל המותגים

דיינרס/דיסקבר

ויזה

מסטרקארד

במידה ויסומן כי בית העסק מעונין לשנות חשבון בנק בכל המותגים יחד עם סימון של מותג אחד או יותר יחשב
הדבר כאילו נבחר המותג המסוים המסומן בלבד.
מה הצורך להוספת חשבון במטבע זר?
אפיון לקוחות של בית העסק:

לקוחות עסקיים

לקוחות פרטיים

האם יש לקוחות שאינם בעלי אזרחות ישראלית?
האם קיים אתר אינטרנט?

כן

לא

לא

כן אם כן ,ציין מדינה

אם כן ,ציין כתובת האתר

להלן פרטי בית העסק:
שם בית העסק:
מספר ח.פ/ע.מ:

מספר ספק
שם בעל החשבון באנגלית (כפי שמופיע בבנק):
מספר החשבון הדולרי:
מספר החשבון בלישט:
מספר החשבון ביורו:
מטבע אחר

מס’ חשבון

*מס’ סוג חשבון

סניף

בנק

מס’ חשבון

*מס’ סוג חשבון

סניף

בנק

מס’ חשבון

*מס’ סוג חשבון

סניף

בנק

:

מס’ חשבון

*מס’ סוג חשבון

בנק

סניף

*שדות אלה הינם שדות חובה למילוי.
ידוע לנו כי עדכון החשבון בפועל יתבצע רק לאחר אישור ניהול סיכונים וימי הזיכוי לעסקות שבוצעו בשוברי “ויזה”/מסטרקארד” יקבע על ידם.
ידוע לנו כי בשוברי “דיינרס””/דיסקבר” הזיכוי יהיה עפ”י המצוין בהסכם ההתקשרות ובכפוף לנספחיו השונים.
במידה ולא תאושר פתיחת החשבון במטבע זר תשלח אליכם הודעה בהתאם.
העדכון יבוצע לאחר בדיקת הפרטים והתאמתם להסכם ההתקשרות.
לידיעתכם ,במידה והחשבון במטבע זר אינו בבנק בהסדר עם חב’  ,Calיחוייב חשבונכם בעבור כל זיכוי בעמלת סוויפט.

שמות מורשי החתימה בעסק:

.1
.2

שם

משפחה

חתימה

שם

משפחה

חתימה

חותמת בית העסק

אישור הבנק :חתימת מו”ח  +חותמת בנק
אני מורשה חתימה בסניף הבנק מאשר כי החותם/ים על
ההוראה הנ”ל הינם בעלי החשבון ו/או מורשים לפעול בו.

מהדורה08.2014/03 :

מתוקף חוק איסור הלבנת הון ,יש למלא טופס הצהרה על נהנה ובעלי שליטה המצורף בזאת .במידה והינך תאגיד ואין
בעלי שליטה יש לצרף אישור עו"ד על כך .את הטופס יש להעביר ל Cal-בדואר ישראל לכתובתנו המופיעה בנספח,
חתום בחתימת מקור.

