בעל בית עסק נכבד,
בהמשך לפנייתך בבקשה לשינוי חשבון בנק לזיכוי ,מצ”ב טופס לשינוי חשבון לזיכוי שוברי “ויזה”“ ,דיינרס/דיסקבר”” ,מסטרקארד”
ו”ישראכרט” של .Cal
הקפדה על מילוי ההוראות לשינוי מס’ חשבון הבנק תמנע עיכוב בביצוע שינוי החשבון.
פרק הזמן לביצוע שינוי החשבון עד  5ימים מיום קבלתו במשרדנו ,ובתנאי שלא תהיה מניעה חוקית ו/או בכפוף לתקינותו.
להלן הוראות למילוי בקשתכם לשינוי מס’ חשבון הבנק לזיכוי:
 .1יש למלא את כל השדות הריקים בטופס.
 .2לטופס הבקשה חובה לצרף אחד מהבאים:
א .החתמת סניף הבנק החדש על גבי טפסי הבקשה.
ב .צילום צ’ק המכיל את פרטי החשבון בבנק החדש.
ג .אישור ניהול חשבון החתום ע”י סניף הבנק החדש.
את הטפסים יש לשלוח אלינו לפקס.03-5723750 :
 .3ע”ג טופס הבקשה לשינוי חשבון יחתום בעל העסק ,שהינו הבעלים בחשבון החדש (כפי שרשום בספרי הבנק) וכפי שמופיע בהסכם
ההתקשרות עימנו.
 .4במידה וקיים שעבוד לפרטי חשבון הבנק לביטול ,המופיעים ברישומנו ,יש להמציא הסרת שעבוד ממוענת לחב’ האשראי המתאימה ל/Cal-
דיינרס.
 .5בחברה בע”מ יחתמו מורשי החתימה בתוספת חותמת החברה ויצורף אישור זכויות חתימה לחב’ לכל דבר ועניין מאושר ע”י עו”ד.
 .6חשבון הבנק החדש לזיכוי חייב להיות ע”ש בעל ההסכם ,במידה ולא ,נא הודע לנו על כך ונפעל בהתאם.
 .7במידה ושינוי החשבון נובע משינוי ע.מ/ח.פ בבית העסק ,אנא הודע לנו טלפונית ואנו נשלח נציג מכירות לבית העסק.
לתשומת לבך!
שוברים בגין עסקות רגילות שהופקדו עד למועד השינוי (כולל מועד השינוי) יזוכו בחשבון הישן.
שוברים בגין עסקות רגילות שיופקדו יום לאחר ביצוע שינוי החשבון יזוכו בחשבון החדש.
זיכויים עבור עסקות מתמשכות יועברו לחשבון החדש החל מהזיכוי הקרוב למועד הזיכוי או זה שאחריו.

שינוי חשבון על שם בעל ההסכם  +הרשאה לחיוב חשבון מהדורה04.2016 :

נשמח לעמוד לשירותך בכל עת.

ב ב ר כ ה,
מחלקת שירות עסקים ואישורים
כרטיסי אשראי לישראל בע”מ ()Cal

לכבוד כרטיסי אשראי לישראל בע"מ  Cal -ודיינרס קלאב בע”מ
מחלקת שרות עסקים
תפוצות ישראל  13גבעתיים 5358331

הוראה לשינוי מספר חשבון לזיכוי על שם בעל/י ההסכם והרשאה לחיוב חשבון
כל השדות בטופס הינם חובה למילוי ,טופס לא מלא יעכב את הבקשה.
תאריך:

אני מאשר קבלת עדכון ב/sms-נייד:

שם בית עסק:
הנני/ו בעל/י מספר ספק:
מבקש לשנות ברשומיכם את פרטי החשבון לזיכוי עבור עסקות המבוצעות באמצעות כרטיסי אשראי:
(סמן ליד המוצרים אליהם מתייחס שינוי החשבון)
כל המותגים או
קוד המוסד ( 8547ויזה/מסטרקארד/ישראכרט)
ויזה

מסטרקארד

קוד המוסד ( 721דיינרס)
דיינרס/דיסקבר

ישראכרט

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.
הסיבה לשינוי מספר החשבון:
סגירת החשבון ע”י הבנק
סגירת החשבון ביוזמת הלקוח
צורך עסקי בחשבון נוסף
אחר ,פרט:
לא (*שדה חובה)
כן
האם שונו ו/או נוספו ל”חשבון” (הוא החשבון ב )Cal-נהנים מורשי חתימה או בעלי שליטה?
פרטי חשבון בנק לביטול:

חשבון ב₪-
פרטי חשבון
במט"ח

מס' חשבון

סוג

סניף

בנק

מס' חשבון

סוג

סניף

בנק

פרטי חשבון בנק חדשים לעדכון:

חשבון ב₪-
פרטי חשבון
במט"ח

מס' חשבון

סוג

סניף

בנק

מס' חשבון

סוג

סניף

בנק

שמות החותמים בעסק (חובה למילוי ע’י כל מורשי החתימה בעסק)
(כפי שרשום בספרי הבנק) שמספרו נקוב
 .1אני/אנו נותן/נים לכם בזה הרשאה לחייב את חשבון בית העסק
לעיל ,בגין חיובים שיוצגו לכם מדי פעם ,על-ידי כרטיסי אשראי לישראל בע"מ ו/או דיינרס קלוב ישראל בע"מ אם החיוב יהיה נקוב בדולרים ,יש
לחייב את החשבון הדולרי שאת מספרו מסרתי לעיל.
 .2ידוע לי/לנו כי הוראה זו ניתנת לביטול על-ידי הודעה ממני/מאיתנו בכתב שתינתן לפחות יום עבודה אחד לפני מועד החיוב לבנק ולכרטיסי אשראי
לישראל בע"מ ו/או דיינרס קלוב ישראל בע"מ .שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן ,ניתנת לביטול על-פי הוראת כל דין.
 .3ידוע לי/לנו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים ,הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.
 .4ידוע לי/לנו כי סכומי החיוב על-פי הרשאה זו ,יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו על-ידי הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
 .5הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה ,כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת ,וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען .הבנק רשאי
להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה ,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ,ויודיע לי/לנו על-כך מיד לאחר קבלת החלטתו ,תוך ציון הסיבה.
 .7נא לאשר לכרטיסי אשראי לישראל בע"מ ו/או דיינרס קלוב ישראל בע"מ ,בספח המחובר לזה ,קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.
* שמות החותמים מטעם החברה/ע.מ/שותפות (בהתאם לפרוטוקול מורשי חתימה).

.1
.2

שם

משפחה

חתימה

שם

משפחה

חתימה

חותמת בית העסק

 Calמשווקת

אני מורשה חתימה בסניף מאשר כי
החותם/ים על ההוראה לשינוי חשבון הינם
בעלי החשבון ומורשים לפעול בו.

מק”ט 340050143 :מהדורה04.2016 :

.3

שם

משפחה

חתימה

חתימת הבנק החדש או צילום
צ’ק או אישור ניהול ח-ן

