לכבוד:
כרטיסי אשראי לישראל בע"מ Cal -
ודיינרס קלוב ישראל בע”מ
(שתיהן להלן)“Cal“ :

תאריך:

הנדון :בקשה לספק נוסף
פרטי ספק הקיים במערכת ,על-פי פרטיו ייפתח הספק הנוסף:
מספר ספק קיים:

מספר מקשר:
מספר ח.פ/ע.מ:
שם בית עסק (שמו הרשום ברשם החברות):
פרטי הספק הנוסף שיפתח:
שם בית עסק (מסחרי כפי שיופיע בדף פירוט ללקוח):
כתובת פיזית:
כתובת למשלוח דואר:
שם איש קשר:

פקס:

טלפון:

אני מאשר את קבלת מס’ הספק החדש ב.sms-
מייל:
אנו מעוניינים לסלוק במותגים:

ויזה

דיינרס/דיסקבר

מסטרקארד

ישראכרט

(נא סמן  Xליד המותגים הרלוונטים)

(חובה למלא).

במידה ונבחר מותג דיינרס בלבד  -מס’ ספק בחברה מתחרה
פרטי חשבון בנק (נא למלא רק כאשר החשבון שונה מהחשבון בספק הקיים):
סניף:

בנק:

מס’ חשבון:

לא
כן
האם בעל ההסכם הינו בעל החשבון
יש לצרף הרשאה לחיוב חשבון חתומה ע”י הבנק או הרשאה שאינה חתימה בצירוף צילום צ’ק או אישור ניהול חשבון בנק
חתום ע”י הבנק .במידה והחשבון לזיכוי של הספק הנוסף שונה מזה של הספק המקורי ,עליכם למלא נספח בקשה
להעברת זיכויים לחשבון שבעלי ההסכם או הבעלים אינו הבעלים בחשבון.

מידע הנדרש בעת הוספת ספק (חובה למלא):
מקור הסחורה:

יצור עצמי בישראל

רכישה מסיטונאי בישראל

יבוא/יצור ממדינה
כן

בחו”ל האם הינך מספק שירות/מוצר ללקוחות מחוץ לשטחה של מדינת ישראל?
אפיון לקוח של בית העסק (ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת):
לקוחות שאינם בעלי אזרחות ישראלית
לקוחות עסקיים
לקוחות פרטיים
לא

ענף (נא למלא כאשר הענף שונה מהענף בספק הקיים):
הערות:
חותמת  +חתימת ב”ע:

שם החותם (שם מלא):

בית עסק נכבד ,אנא הקפד למלא את כל הפרטים בטופס ,ולהחזיר לפקס03-5723750 :

בקשה לספק נוסף מהדורה07.2016 :

צפי היקף מחזור המכירות בחודש של הספק הנוסף:

נספח :בקשה להעברת זיכויים לחשבון שבעלי ההסכם או הבעלים אינם בעלי החשבון
(למילוי כאשר החשבון שונה מהחשבון בספק הקיים)
הזיקה של בעל החשבון החדש לעסק:
קרבה ראשונה (בעל/אשה/בן זוג/אח/אחות)

שותף עסקי

ללא זיקה

אחר:

(להלן”:החשבון”) .הוראה זו אינה הודעה על המחאת זכותנו לקבל כספים מכם ,לבעל החשבון.
הרינו לאשר כי העברת הכספים לחשבון האמו,ר תחשב כתשלום וכפירעון מלא על ידכם ,של הכספים המגיעים או שיגיעו אלינו מכם,
וכי אנו אחראים לכך כי כל זכויתכם על פי ההסכמים שיש לנו עמכם לחיוב חשבוננו ,יחולו גם לגבי החשבון.
כמו כן ,אנו מסכימים כי כל חיוב שתהיו זכאים לחייב אותנו ,תהיו רשאים לקזז אותו מהסכום המועבר לחשבון הנ”ל או לחייב את
החשבון הנ”ל.
ידוע לנו כי אם נחתום על המחאת חוב ו/או על הרשאה לחיוב חשבוננו לטובת הבנק בו מתנהל חשבוננו או החשבון הנ”ל ,תתפוס
המחאת הזכות על אף מסמך זה והרישום של ההמחאה ו/או השעבוד הנלווה לה ,יירשם על התקבולים המגיעים בהיותם נכס שיגיע לנו.
רשמנו לפנינו כי במקרה שיתקבל אצלכם צו עיקול על הכספים המגיעים לנו ו/או על זכויות אחרות שהיו לנו באותה עת ו/או בכל
מקרה שתהיה מניעה חוקית אחרת לזכות את חשבוננו ,תהיו רשאים שלא להעביר את הכספים לחשבון האמור ואם הועברו ,לשוב
ולחייב את החשבון בגינם.
.1
.2

.3
.4

בבנק
אנו מסכימים כי חשבוננו מס’
(בית העסק).
יזוכה בזיכויים המגיעים ל-
כמו כן אנו מסכימים כי תהיו רשאים לחייב את החשבון בכל אותם סכומים אותם הייתם רשאים לחייב את חשבונו של
(בית העסק) על פי ההסכם עמו ו/או מכל סיבה אחרת ואנו מוותרים מראש על כל טענה נגד חיוב כאמור
לרבות על זכותנו לטעון כי אנו פטורים מחובת השבה של אותו סכום .אנו מתחייבים לגרום לכך שחיוב כזה מצדכם יכובד על
ידי הבנק .אם מסיבה כלשהי לא יכבד כספים אלה אנו מתחייבים לשלמם ל/Cal-דיינרס קלוב כחוב שלנו ל/Cal-דיינרס קלוב.
ידוע לי כי אני איני רשאי להמחות את התקבולים בהמחאת זכות או הוראה בלתי חוזרת וזכות זו שמורה רק לבתי העסק.
כמו כן ,אנו מסכימים כי במקרה ויוטל עיקול או אם הודע ל/Cal-דיינרס קלוב על מניעהאחרת מלשלם את הזיכוי לבית העסק,
ויוברר כי חשבוננו כבר זוכה ,על אף אותה מניעה ,תהיו רשאים גם אז לחייב את חשבוננו ,על פי האמור לעיל בסעיף  2לעיל.
בכבוד רב,

שם החותם/ים

סניף

(בעל/י חשבון שאינו בע ההסכם)

חתימה

(להלן :החשבון”)

(בעל/י חשבון שאינו בע ההסכם)

במידה ובעל חשבון הבנק מהווה תאגיד רשום (חברה/עמותה) יש להמציא אישור זכויות חתימה לגביו המאושר ע”י עו”ד/רו”ח.
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הרשאה לחיוב חשבון
לכבוד,
בנק

מספר חשבון בנק  -בשקלים ₪

סוג חש'

קוד מסלקה

בנק

סניף

סניף
מספר חשבון בנק  -בדולרים $

הרשאה כללית ,שאינה כוללת הגבלות:
 .1אני*/שם החברה*/ע.מ*/שותפות

כפי שמופיע בספרי הבנק

סוג חש'

קוד המוסד
(ויזה/מסטרקארד/ישראכרט)

מספר זהות/ח.פ

קוד מסלקה

בנק

סניף

קוד המוסד
(דיינרס)

721

8547

מספר ספק בCal-
(״הלקוחות״) מבקשים בזה להקים בחשבוננו הנ”ל (“החשבון”) הרשאה לחיוב חשבוננו ,בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם ע”י המוטב
באמצעות קוד המוסד.
 .2כמו כן יחולו ההוראות הבאות:
עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון.
א.
הרשאה זו ניתנת לביטול ע”י הודעה בכתב מאתנו לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה לבנק ,וכן ניתנת לביטול עפ”י
ב.
הוראת כל דין.
נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים ,ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידנו בכתב לבנק ,לא יאוחר מ 3-ימי עסקים לאחר מועד החיוב .ככל שהודעת
ג.
הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב ,הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול.
הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שבינינו לבין המוטב.
ד.
הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של  24חודשים ממועד החיוב האחרון ,בטלה.
ה.
אם תענו לבקשתנו ,הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו ,בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק.
ו.
הבנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו ,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ,ויודיע לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון
ז.
הסיבה.
אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע”י המוטב.
.3
לידיעתכם :ניתן להגיש את הבקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון גם באמצעות אתר האינטרנט של הבנק ,ללא צורך בהגעה לסניף.
שם:

תאריך:

שם:

תאריך:

שם נציג :Cal

תאריך:

חתימת המורשים וחותמת החברה

אישור הבנק

מספר חשבון בנק  -בשקלים ₪

לכבוד,

כרטיסי אשראי לישראל בע"מ
דיינרס קלוב ישראל בע"מ

מספר חשבון בנק  -בדולרים $

סוג חש'

סוג חש'

קוד מסלקה

בנק

סניף

קוד מסלקה

בנק

סניף

רח' תפוצות ישראל  ,13גבעתיים 5358331

לידי :צוות טרום הנפקה
מחלקה :תפעול

קוד המוסד
(ויזה/מסטרקארד/ישראכרט)

8547

קוד המוסד
(דיינרס)

721

מספר ספק בCal-
מכתובת

מספר

רחוב

מיקוד

יישוב

שם החשבון כפי שמופיע בספרי הבנק
שהינו הרשום כבעלים ו/או מורשי חתימה בחשבון לכבד חיובים בסכומים ובמועדים
קבלנו הוראות מ-
שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות ו/או באמצעי אלקטרוני שתציגו לנו מדי פעם בפעם ואשר מספר חשבון הלקוח בבנק יהיה נקוב בהם ,והכל בהתאם למפורט בכתב
ההרשאה .רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען ,וכל עוד לא התקבלה אצלנו
הוראת ביטול בכתב על-ידי בעל/י החשבון ,או כל עוד לא הוצא בעלי החשבון מן ההסדר .אישור זה לא יפגע בהתחיבויותיכם כלפינו לפי כתב השיפוי שנחתם על-ידכם.

תאריך:

בנק:

סניף:

חתימת המורשים וחותמת הבנק

