בעל בית עסק נכבד,
בהמשך לפנייתך בבקשה להעברת הזיכויים לחשבון שאינו ע“ש בעל ההסכם ,מצ“ב טופס בהתאם לזיכוי שוברי ”ויזה“” ,דיינרס/דיסקבר“,
“מסטרקארד“ ו“ישראכרט“ של  ,Calוכן טופס הרשאה לחיוב חשבון.
הקפדה על מילוי ההוראות להעברת הזיכויים לחשבון שאינו ע“ש בעל ההסכם תמנע עיכוב בביצוע שינוי החשבון.
להלן הוראות טופס הבקשה לשינוי מספר חשבון לזיכוי לחשבון שאינו ע“ש בעל ההסכם:
 .1הטופס מורכב משלושה חלקים:
א .בחלק הראשון יחתום בעל העסק ,כפי שמופיע בהסכם ההתקשרות עמנו ,וימלא את פרטי החשבון החדשים .במידה ומדובר בהסכם
ע“ש חברה בע“מ ,יחתום רו“ח בתוספת חותמת חברה ,ויצורף אישור זכויות חתימה מאושר ע“י עו“ד.
ב .בחלק השני יחתום בעל החשבון וימלא את פרטי החשבון החדשים .במידה ובעל החשבון החדש הינו תאגיד רשום ,כלומר חברה
בע“מ/עמותה ,יש לצרף אישור זכויות חתימה מאושר ע“י עו“ד.
ג .בחלק השלישי יש להחתים את סניף הבנק בו מתנהל החשבון החדש.
 .2יש למלא את טופס ההרשאה לחיוב חשבון בצירוף חתימת בעל החשבון ולהחתים את סניף הבנק החדש .את שני הטפסים יש לשלוח
בפקס  03-5723750או בדואר לכתובתינו :תפוצות ישראל  ,13גבעתיים מיקוד ,5358331 :מח‘ שירות עסקים ,צוות שינוי חשבון.
 .3במידה וקיים שעבוד לפרטי חשבון הבנק לביטול ,המופיעים ברישומנו ,יש להמציא הסרת שעבוד ממוענת לחב‘ האשראי המתאימה
ל/Cal-דיינרס.
 .4במידה 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.

נשמח לעמוד לשירותך בכל עת.

העברת הזיכויים לחשבון שאינו ע“ש בעל ההסכם מהדורה07.2016 :

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

לכבוד
כרטיסי אשראי לישראל בע"מ Cal -
מחלקת שירות עסקים
רח' תפוצות ישראל 13
גבעתיים 5358331
א.ג.נ,.

תאריך:

הנדון :בקשה להעברת זיכויים לחשבון שבעל/י ההסכם אינו הבעלים או אינו הבעלים היחיד בחשבון
מס‘ ספק
)סמן  xליד המוצרים אליהם מתייחס שינוי החשבון(

כל המותגים

אני מאשר קבלת עדכון ב/sms-נייד

ויזה

דיינרס/דיסקבר

ישראכרט

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.
אחר:
ללא זיקה
שותף עסקי
הזיקה של בעל החשבון החדש לעסק :קרבה ראשונה )בעל/אשה/בן זוג/אח/אחות(
אח ,ר פרט:
סגירת החשבון ביוזמת הלקוח סגירת החשבון ע״י הבנק
הסיבה לשינוי מספר החשבון :צורך עסקי בחשבון נוסף
אנו מבקשים בזאת להעביר את כל הזיכויים שיגיעו לנו מכם מכאן ועד ואילך ועד שניתן לכם הודעה אחרת בכתב ,לזכות חשבון:
שם בעל החשבון החדש )כפי שרשום בספרי הבנק(:
מס‘ חשבון:
סוג חשבון:
סניף
בנק
)להלן“:החשבון“( .הוראה זו אינה הודעה על המחאת זכותנו לקבל כספים מכם ,לבעל החשבון.
הרינו לאשר כי העברת הכספים לחשבון האמור ,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.
בכבוד רב,
חתימה )בעל/י ההסכם עם  Calבע“מ/דיינרס קלוב לישראל בע“מ(

שם החותם/ים
לכבוד
כרטיסי אשראי לישראל בע"מ Cal -
רח' תפוצות ישראל  ,13גבעתיים 5358331

תאריך:

א.ג.נ,.
.1

בבנק

אנו מסכימים כי חשבוננו מס‘

)להלן :החשבון“( יזוכה בזיכויים המגיעים

סניף

)בית העסק(.

.2

.3

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.
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

חתימה

מס׳ ת.ז/.ח.פ.

)בעל/י חשבון הבנק שפרטיו מצוינים לעיל(

הרינו מאשר/ים כי החתום/ים על ההסכמה לזיכוי ולחיוב חשבונו/ם לפי הפרטים שצוינו לעיל ,הינו/ם בעלי החשבון מספר
בבנק

סניף

ומורשה/ים לפעול בו.
חותמת הבנק וחתימת מורשה חתימה בסניף

ידוע לנו כי הוראה לשינוי החשבון כרוכה בדמי טיפול לכל מוצר בנפרד.
במידה ובעל חשבון הבנק מהווה תאגיד רשום )חברה/עמותה( יש להמציא אישור זכויות חתימה לגביו המאושר ע“י עו“ד/רו“ח.
 Calמשווקת

)דף  2מתוך (3

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

