מספר חשבון בנק

בחירת ערוצי תקשורת לפעולות בנקאיות ושיווקיות
אני מבקש להצטרף לשירותי בנקאות בתקשורת ,לרבות קבלת מידע על
המבצעים והטבות וכן לבצע פעילות בבנקאות בתקשורת בהתאם לפרטי
הקשר המופיעים בטופס ההצטרפות ,וזאת בערוצים הבאים:
בכל ערוצי התקשורת

מה שטוב בשבילי

Cal
בקשה לקבלת כרטיס אשראי Business
יש להחזיר את הטופס לפקס מספר  ,03-5723700לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון 03-5726981

או

מקור בקשה

מהדורת טופס  | 04.2018/17מהדורת הסכם 11.2017/16
 287קד"מ עסקי

שם החברה

בן/בת זוג 02

 187עסקי פקס
מספר עובד

אינטרנט
אתר ,אפליקציה ,צ'אט ,דוא"ל וכד'

טלפוניה
מוקד טלפוני ,SMS ,מענה קולי וכד'

g

g

מספר הסכם ניהול

מבצים והטבות

סוג הכרטיס המבוקש (יש לסמן אפשרות אחת בלבד)
כרטיסי מסטרקארד:

 gעסקי  gזהב עסקי  gפלטינום עסקי

כרטיסי דיינרס קלאב:

 g FLY CARD Business gעסקי

כרטיסי ויזה:

 gעסקי  gזהב עסקי

כמה כרטיסי אשראי רשומים על שמך

מספר כרטיס האשראי שברשות הלקוח

 6 gומעלה

פרטים אישיים
מספר
ת”ז

שנה

שם משפחה (כמופיע בת”ז)
מין

תאריך לידה
שנה

חודש

חודש

 gזכר

מצב
משפחתי

תוקף רשיון נהיגה/ת”ז
שנה

יום

חודש

שם פרטי בן/בת הזוג

תואר להבלטה על הכרטיס:
 gד”ר  gמהנדס  gרו”ח  gעו”ד  gפרופ’

שם פרטי בלועזית (כמופיע בדרכון)
 gרווק/ה  gנשוי

שם משפחה בלועזית (כמופיע בדרכון)

השכלה  gיסודית/תיכונית  gסטודנט

 gגרוש/ה  gאלמן/ה
 gנקבה
שם משפחה בן/בת הזוג

יום

 gלא  gכן ,מאיזו מדינה

יום

 gעל תיכונית

מספר ילדים מתחת לגיל 21

 gאקדמית
מספר ת”ז בן/בת הזוג

כתובות ודרכי התקשרות
ישוב

רחוב

מס’ בית כניסה

מס’ דירה מיקוד

כתובת למשלוח דואר ישוב

רחוב/ת”ד

מס’ בית כניסה

מס’ דירה מיקוד

כתובת מגורים

מס’ כר׳
אשראי

 gזהה לכתובת מגורים

מס’ טלפון נייד/קווי (ישמש עבור כל הכרטיסים שעל שמי) מספר טלפון בעבודה  gאין טלפון בעבודה דוא"ל (ישמש עבור כל הכרטיסים שעל שמי) *שדה חובה

@

מק"ט 1706090276 :מהדורה04.2018/17 :

פרטי חשבון במסלול חיוב
סוג החשבון  gפרטי אישי  gחברה מספר חשבון
 gפרטי משותף

סניף

תעסוקה ונכסים
שם מקום עבודה/חברה

מקצוע

שם הבנק

בעת צירוף לקוח בחשבון תאגיד חלה חובה לצרף תצלום תעודת התאגיד ,פרוטוקול מורשי חתימה,
טופס הצהרת נהנה ובעלי שליטה Cal .לא תנפיק כרטיס בחשבון תאגיד בהעדר מסמכים אלו.

האם שם בעל החשבון בבנק זהה לשם מבקש הכרטיס?
 gכן  gלא ,שם בעל החשבון הוא
מועד חיוב מבוקש לכרטיס אשראי ,בסמוך למועד קבלת המשכורֿת:
מסטרקארד/ויזה 2 g Diners Club/לחודש  10 gלחודש

 gחיוב חודשי קבוע
(סכום לחיוב קבוע בכפולות של )₪100
הכנסה חודשית נטו למשפחה ב( ₪-כולל רכוש ,פנסיה ,קצבאות ילדים)

 gעד  g ₪10,000 - ₪15,000 g ₪7,000 - ₪10,000 g ₪4,000 - ₪7,000 g ₪4,000מעל ₪15,000

מקור ל Cal-העתק וחוזה ללקוח

סך ההוצאות הצפויות בכרטיס
האם בכוונתך לבצע את אחת מהפעולות הבאות?  gהעברה/קבלה של כספים ל/מחו“ל
 gעד  g ₪ 4,000מעל  g ₪ 4,000מסחר במטבעות זרים ברשת האינטרנט
 gאין בכוונתי לבצע את הפעולות הנ“ל

כרטיס מעוצב (למעט )Diners Club

אני מבקש שכרטיס האשראי שלי יהיה מעוצב לפי דגם מספר

ידוע לי כי הנפקת כרטיס מעוצב כרוכה באישור חברת  .Calיבוצע במידה ולא קיים עיצוב ייחודי לחברה/למועדון.

שם תמונה

הנפקת כרטיס מותנית בהעברת תצלום תעודת זהות או תצלום רישיון נהיגה בתוקף
בצירוף תצלום כרטיס עובד או אישור העסקה ,לפקס מספר 03-5723700

מק"ט 1706090276 :מהדורה04.2018/17 :

תאריך
התחלת
עבודה
חודש
שנה
היכן בעיקר ,בכוונתך להשתמש בכרטיס?
 gבארץ  gבחו”ל  gבשניהם

 gעצמאי

 gשכיר  gאיש ציבור

מס’ בעלי הכנסה במשפחה מידע על מגורים
 2 g 1 gויותר

 gבבעלותי  gבשכירות  gאחר

g

g

אני מסכים ומאשר לקבל דיוור ישיר והצעות שיווקיות באמצעי התקשורת כאמור
לעיל ,הן מאת  Calוהן מאת המועדון ,כל עוד לא הודעתי אחרת לכל גוף בנפרד.
הסימונים בטופס זה מייצגים את השירותים אליהם הצטרפת במעמד מכירה
זו .ככל שלא הצטרפת לשירותים נוספים ,וככל שהינך מחזיק באחד ממוצרי
האשראי האחרים של חברת  Calיחולו ההגדרות המופיעות במערכת .Cal
בקשה להצטרפות לשרות דפי פירוט דיגיטליים
אני מעוניין להצטרף לשירות דפי פירוט דיגיטליים ולקבל מכם דפי פירוט,
מכתבים ומידע לכתובת הדואר האלקטרוני שנרשמה בבקשה זו ו/או מצויה
במחשבי חברתכם או לכל כתובת אחרת עליה אודיע בעתיד ,וזאת במקום
קבלתם בדואר רגיל .ידוע לי כי הסכמתי זו מהווה גם הסכמה להצטרף
לשירות בנקאות בתקשורת (מידע וביצוע פעולות) בדואר אלקטרוני ,הודעת
 ,SMSואתר האינטרנט .הסכמתי זו תחול על כל כרטיסי האשראי והשירותים
המוענקים לי על ידי חברתכם.
בקשה להעברת הוראות קבע
אני מבקש מכם לפנות בשמי לחברות כרטיסי האשראי המנפיקות ומתפעלות
את הכרטיסים הר”מ (להלן “חברות האשראי המעבירות”) ,ולבקש מהן להעביר
בשמי את כל הוראות הקבע המתנהלות על גבי הכרטיס האמור לחיוב
באמצעות כרטיס האשראי של חברתכם (להלן “הכרטיס הנעבר”) ,וזאת בכפוף
לתנאים הר”מ.
הכרטיס הקיים שברשותי ועל שמי ואשר ממנו אני מעוניין להעביר את הוראות הקבע

תוקף הכרטיס

האם יש בבעלותך כרטיס אשראי שהונפק בחו”ל

תאריך הנפקת ת”ז

שם פרטי (כמופיע בת”ז)

חברות במועדון הנוסע המתמיד של אל-על
(נא לציין מספר חבר המשוייך
למספר ת.ז .שציינת בטופס זה)

בכרטיס  FLY CARDבלבד ,במידה ואינך חבר במועדון הנוסע המתמיד/מספר חבר לא אותר
או אומת  -יוקם עבורך מספר חבר חדש במועדון הנוסע המתמיד של אל על

כרטיס אשראי שבבעלותי
 gאין בבעלותי כרטיס אשראי כלשהו.
(אם ברשותך יותר מכרטיס אחד סמן את היוקרתי ביותר)
 gמקומי  gבינלאומי  gזהב  gעסקי  gפלטינום
 gעד 5

כן

לא

SMS

e-mail

יש להעביר הוראות קבע מהכרטיס שדווח בטופס בקשה לקבלת כרטיס של .Cal
הצהרה והסכמה  -כרטיס עסקי
אני מבקש בזה להנפיק לי כרטיס אשראי במועדון העסקי לרבות כרטיס
 FLY CARDשל מועדון הנוסע המתמיד של אל על מבית  Diners Club/Calובשיתוף
מועדון  Youכמפורט להלן Diners Club/Cal .תהיינה רשאיות להנפיק לי כרטיס מסוג
אחר מזה שנתבקש .ידוע לי כי כל המידע שמסרתי בטופס זה נמסר מרצוני החופשי
מבלי שהייתה מוטלת עלי חובה חוקית לעשות כן .ידוע לי כי המידע שבטופס זה וכל
מידע אחר שיימסר לכם על ידי ו/או שייאסף אודותיי במסגרת השימוש בכרטיס ,יוחזק
על ידי חברת  Diners Club/Calו/או המועדון העסקי ו/או אל על נתיבי אויר לישראל
בע"מ ו/או מועדון לקוחות רבוע כחול-דור אלון שותפות רשומה ו/או כל הפועלים (כולן
יחד" "אוספות המידע") וישמש אותן לצורך הנפקת כרטיס האשראי ,הפעלתו ,בדיקת
אשראי וקביעת סוג הכרטיס ,קידום פעילות המועדון ,מתן הטבות באופן כללי והטבות
מותאמות אישית ,לעריכת סקרים ומחקרי שוק ,בקרה ומחקר ,משלוח פרסומות ודיוור
ישיר .לעניין זה ,הכוונה הן למידע שמסרתי למי מהן והן למידע שנאסף על ידן ביחד
ולחוד כתוצאה מהיותי מחזיק הכרטיס .בנוסף למידע שנמסר בטופס זה ,אוספות המידע
רשאיות לאסוף מידע נוסף ,כולל אודות רכישותיי באמצעות הכרטיס וכולל מידע שיגיע
מצדדים שלישיים וזאת לצרכים שפורטו לעיל .המידע שייאסף יוחזק במאגר המידע
של אוספות המידע ויוכל להימסר גם לצדדים שלישיים ,כגון חברות אשר יתנו הטבה
למחזיקי כרטיס המועדון העסקי ו/או לכרטיס  FLY CARDאך ורק למטרות ולצרכים
שאינם חורגים מהשימושים המותרים לאוספות המידע .אוספות המידע רשאיות גם
להחליף מידע אודותיי בינן לבין עצמן ,וכן רשאיות להעביר את המידע במסגרת העברה
של עסקיהן אך תמיד בכפוף למטרות המצוינות מעלה .אני מייפה את כוחן של Diners
 Clubו/או  Calלפנות לכל מאגר שהוא ,לרבות מאגר מידע שבידי תאגיד בנקאי לצורך
קבלת מידע אודותיי המוחזק באותם מאגרים והנדרש לצורך הנפקת כרטיס האשראי,
קביעת סוג הכרטיס וכדומה .ידוע לי כי כל הפרטים שנמסרו לעיל והסכמתי הינם הבסיס
להצטרפותי למועדון העסקי ו/או למועדון  ,FLY CARDלהנפקת כרטיס אשראי FLY
 CARDולאחזקתו .אני מצהיר בזאת כי כל הפרטים הנ"ל נכונים ומדויקים ואני מתחייב
לפעול בהתאם להוראות תקנון מועדון "הנוסע המתמיד" של אל על ,תקנון FLY CARD
ותקנון  .Youידוע לי כי על פי חוק הנני רשאי לבקש להפסיק לקבל דיוורים ישירים בכל
אמצעי ,וכן פרסומות באמצעים אלקטרוניים (דוא"ל ,SMS ,פקס ,הודעה מוקלטת) בכל
עת .במקרה זה מידע אודותי לא ישמש עוד למשלוח דיוורים ישירים או פרסומות מאותו
גוף אליו פניתי בבקשה כאמור.ידוע לי כי למרות שכרטיס אשראי זה הינו כרטיס
אשראי עסקי ,הנני מאשר כי אני חב ביחד ולחוד לשלם את תמורת העסקות ו/או
הרכישות ו/או הפעולות שיבוצעו בכרטיס באופן אישי וזאת אף במקרה בו הכרטיס
נפרע ברגיל מחשבונו של גוף אחר ,לרבות החברה שפרטיה מצוינים בבקשה .הריני
לאשר כי עיינתי בהוראות סעיף  3להסכם ההנפקה ואני מסכים לתוכנו.
תאריך

שם פרטי

שם משפחה

הריני להצהיר כי מילאתי וקראתי את האמור בטופס זה וכן כי קיבלתי את
הוראות הסכם ההנפקה המצורף ,הבנתי אותם ואני מסכים להם .לידיעתך,
כרטיס המועדון הוא כרטיס אשראי של .Cal

X
חתימת החברה

חתימת מחזיק הכרטיס

קוד המוסד

סוג חשבון

קוד המוסד

הרשאה לחיוב חשבון
לכבוד
בנק ......................................................
סניף ....................................................
הרשאה כללית ,שאינה כוללת הגבלות:
 .1אני הח”מ............................................................................................................. :
שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הבנק

מס’ זהות/ח.פ.......................................................................................................... :.
(״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 :א .עלינו לקבל מהמוטב את
הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון.
ב .הרשאה זו ניתנת לביטול ע”י הודעה בכתב מאתנו לבנק שתכנס
לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה לבנק ,וכן ניתנת לביטול
עפ”י הוראת כל דין .ג .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 הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב ,הזיכוי
ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול .ד .הבנק אינו אחראי בכל הנוגע
לעסקה שבינינו לבין המוטב .ה .הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך
תקופה של  24חודשים ממועד החיוב האחרון ,בטלה .ו .אם תענו
לבקשתנו ,הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו ,בכפוף להוראות
כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק .ז .הבנק רשאי להוציאנו מן ההסדר
המפורט בהרשאה זו ,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ,ויודיע לנו על כך
מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.
 .3אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע”י המוטב.
לידיעתכם :ניתן להגיש את הבקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון
גם באמצעות אתר האינטרנט של הבנק ,ללא צורך בהגעה לסניף.

X
תאריך

חתימת הלקוח כמופיע בדוגמת החתימה בחשבון הבנק

מספר חשבון בנק
סניף

קוד המוסד

בנק

8547
סוג חשבון

קוד המוסד

אישור הבנק
לכבוד
כרטיסי אשראי לישראל בע“מ
דיינרס קלוב ישראל בע“מ
כ.א.ל (מימון) בע“מ
רח’ תפוצות ישראל  ,13גבעתיים 5358331
קבלנו הוראות מ.................................................... .............................................................................................. -

שם בעל/י החשבון/מורשי חתימה בחשבון כפי שמופיע בספרי הבנק מספר הזהות/מספר רישום חברה

הרשום כמורשי חתימה/בעל/י בחשבון על שם .............................................................................................
כפי שמופיע בספרי הבנק

לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מדי פעם
בפעם ,ואשר מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם ,והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה.
רשמנו לפנינו את ההוראות ,נפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת ,כל 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 בעל/י החשבון מן ההסדר.
אישור זה לא יפגע בהתחייבותכם כלפינו ,לפי כתב השיפוי שנחתם על ידכם.
בכבוד רב,
תאריך

חתימת המורשים  +חותמת סניף הבנק

מקור טופס זה ,על שני חלקיו ,יישלח לסניף הבנק ,העתק ממנו יימסר למשלם.
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לנציג ,יש להפריד את המקור מההעתק והחוזה לאורך הקו המחורר .יש למסור ללקוח העתק וחוזה .את המקור יש להעביר ל.Cal-

 87עסקי
פרטי החברה

רק בערוצי התקשורת המפורטים בטבלה (יש לסמן )X
בנקאות בתקשורת

סניף

8547

בנק

מספר חשבון בנק

בחירת ערוצי תקשורת לפעולות בנקאיות ושיווקיות
אני מבקש להצטרף לשירותי בנקאות בתקשורת ,לרבות קבלת מידע על
המבצעים והטבות וכן לבצע פעילות בבנקאות בתקשורת בהתאם לפרטי
הקשר המופיעים בטופס ההצטרפות ,וזאת בערוצים הבאים:
בכל ערוצי התקשורת

מה שטוב בשבילי

Cal
בקשה לקבלת כרטיס אשראי Business
יש להחזיר את הטופס לפקס מספר  ,03-5723700לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון 03-5726981

או

מקור בקשה

מהדורת טופס  | 04.2018/17מהדורת הסכם 11.2017/16
 287קד"מ עסקי

שם החברה

בן/בת זוג 02

 187עסקי פקס
מספר עובד

אינטרנט
אתר ,אפליקציה ,צ'אט ,דוא"ל וכד'

טלפוניה
מוקד טלפוני ,SMS ,מענה קולי וכד'

g

g

מספר הסכם ניהול

מבצים והטבות

סוג הכרטיס המבוקש (יש לסמן אפשרות אחת בלבד)
כרטיסי מסטרקארד:

 gעסקי  gזהב עסקי  gפלטינום עסקי

כרטיסי דיינרס קלאב:

 g FLY CARD Business gעסקי

כרטיסי ויזה:

 gעסקי  gזהב עסקי

כמה כרטיסי אשראי רשומים על שמך

מספר כרטיס האשראי שברשות הלקוח

 6 gומעלה

פרטים אישיים
מספר
ת”ז

שנה

שם משפחה (כמופיע בת”ז)
מין

תאריך לידה
שנה

חודש

חודש

 gזכר

מצב
משפחתי

תוקף רשיון נהיגה/ת”ז
שנה

יום

חודש

שם פרטי בן/בת הזוג

תואר להבלטה על הכרטיס:
 gד”ר  gמהנדס  gרו”ח  gעו”ד  gפרופ’

שם פרטי בלועזית (כמופיע בדרכון)
 gרווק/ה  gנשוי

שם משפחה בלועזית (כמופיע בדרכון)

השכלה  gיסודית/תיכונית  gסטודנט

 gגרוש/ה  gאלמן/ה
 gנקבה
שם משפחה בן/בת הזוג

יום

 gלא  gכן ,מאיזו מדינה

יום

 gעל תיכונית

מספר ילדים מתחת לגיל 21

 gאקדמית
מספר ת”ז בן/בת הזוג

כתובות ודרכי התקשרות
ישוב

רחוב

מס’ בית כניסה

מס’ דירה מיקוד

כתובת למשלוח דואר ישוב

רחוב/ת”ד

מס’ בית כניסה

מס’ דירה מיקוד

כתובת מגורים

מס’ כר׳
אשראי

 gזהה לכתובת מגורים

מס’ טלפון נייד/קווי (ישמש עבור כל הכרטיסים שעל שמי) מספר טלפון בעבודה  gאין טלפון בעבודה דוא"ל (ישמש עבור כל הכרטיסים שעל שמי) *שדה חובה

@
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פרטי חשבון במסלול חיוב
סוג החשבון  gפרטי אישי  gחברה מספר חשבון
 gפרטי משותף

סניף

תעסוקה ונכסים
שם מקום עבודה/חברה

מקצוע

שם הבנק

בעת צירוף לקוח בחשבון תאגיד חלה חובה לצרף תצלום תעודת התאגיד ,פרוטוקול מורשי חתימה,
טופס הצהרת נהנה ובעלי שליטה Cal .לא תנפיק כרטיס בחשבון תאגיד בהעדר מסמכים אלו.

האם שם בעל החשבון בבנק זהה לשם מבקש הכרטיס?
 gכן  gלא ,שם בעל החשבון הוא
מועד חיוב מבוקש לכרטיס אשראי ,בסמוך למועד קבלת המשכורֿת:
מסטרקארד/ויזה 2 g Diners Club/לחודש  10 gלחודש

 gחיוב חודשי קבוע
(סכום לחיוב קבוע בכפולות של )₪100
הכנסה חודשית נטו למשפחה ב( ₪-כולל רכוש ,פנסיה ,קצבאות ילדים)

 gעד  g ₪10,000 - ₪15,000 g ₪7,000 - ₪10,000 g ₪4,000 - ₪7,000 g ₪4,000מעל ₪15,000

מקור ל Cal-העתק וחוזה ללקוח

סך ההוצאות הצפויות בכרטיס
האם בכוונתך לבצע את אחת מהפעולות הבאות?  gהעברה/קבלה של כספים ל/מחו“ל
 gעד  g ₪ 4,000מעל  g ₪ 4,000מסחר במטבעות זרים ברשת האינטרנט
 gאין בכוונתי לבצע את הפעולות הנ“ל

כרטיס מעוצב (למעט )Diners Club

אני מבקש שכרטיס האשראי שלי יהיה מעוצב לפי דגם מספר

ידוע לי כי הנפקת כרטיס מעוצב כרוכה באישור חברת  .Calיבוצע במידה ולא קיים עיצוב ייחודי לחברה/למועדון.

שם תמונה

הנפקת כרטיס מותנית בהעברת תצלום תעודת זהות או תצלום רישיון נהיגה בתוקף
בצירוף תצלום כרטיס עובד או אישור העסקה ,לפקס מספר 03-5723700
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תאריך
התחלת
עבודה
חודש
שנה
היכן בעיקר ,בכוונתך להשתמש בכרטיס?
 gבארץ  gבחו”ל  gבשניהם

 gעצמאי

 gשכיר  gאיש ציבור

מס’ בעלי הכנסה במשפחה מידע על מגורים
 2 g 1 gויותר

 gבבעלותי  gבשכירות  gאחר

g

g

אני מסכים ומאשר לקבל דיוור ישיר והצעות שיווקיות באמצעי התקשורת כאמור
לעיל ,הן מאת  Calוהן מאת המועדון ,כל עוד לא הודעתי אחרת לכל גוף בנפרד.
הסימונים בטופס זה מייצגים את השירותים אליהם הצטרפת במעמד מכירה
זו .ככל שלא הצטרפת לשירותים נוספים ,וככל שהינך מחזיק באחד ממוצרי
האשראי האחרים של חברת  Calיחולו ההגדרות המופיעות במערכת .Cal
בקשה להצטרפות לשרות דפי פירוט דיגיטליים
אני מעוניין להצטרף לשירות דפי פירוט דיגיטליים ולקבל מכם דפי פירוט,
מכתבים ומידע לכתובת הדואר האלקטרוני שנרשמה בבקשה זו ו/או מצויה
במחשבי חברתכם או לכל כתובת אחרת עליה אודיע בעתיד ,וזאת במקום
קבלתם בדואר רגיל .ידוע לי כי הסכמתי זו מהווה גם הסכמה להצטרף
לשירות בנקאות בתקשורת (מידע וביצוע פעולות) בדואר אלקטרוני ,הודעת
 ,SMSואתר האינטרנט .הסכמתי זו תחול על כל כרטיסי האשראי והשירותים
המוענקים לי על ידי חברתכם.
בקשה להעברת הוראות קבע
אני מבקש מכם לפנות בשמי לחברות כרטיסי האשראי המנפיקות ומתפעלות
את הכרטיסים הר”מ (להלן “חברות האשראי המעבירות”) ,ולבקש מהן להעביר
בשמי את כל הוראות הקבע המתנהלות על גבי הכרטיס האמור לחיוב
באמצעות כרטיס האשראי של חברתכם (להלן “הכרטיס הנעבר”) ,וזאת בכפוף
לתנאים הר”מ.
הכרטיס הקיים שברשותי ועל שמי ואשר ממנו אני מעוניין להעביר את הוראות הקבע

תוקף הכרטיס

האם יש בבעלותך כרטיס אשראי שהונפק בחו”ל

תאריך הנפקת ת”ז

שם פרטי (כמופיע בת”ז)

חברות במועדון הנוסע המתמיד של אל-על
(נא לציין מספר חבר המשוייך
למספר ת.ז .שציינת בטופס זה)

בכרטיס  FLY CARDבלבד ,במידה ואינך חבר במועדון הנוסע המתמיד/מספר חבר לא אותר
או אומת  -יוקם עבורך מספר חבר חדש במועדון הנוסע המתמיד של אל על

כרטיס אשראי שבבעלותי
 gאין בבעלותי כרטיס אשראי כלשהו.
(אם ברשותך יותר מכרטיס אחד סמן את היוקרתי ביותר)
 gמקומי  gבינלאומי  gזהב  gעסקי  gפלטינום
 gעד 5

כן

לא

SMS

e-mail

יש להעביר הוראות קבע מהכרטיס שדווח בטופס בקשה לקבלת כרטיס של .Cal
הצהרה והסכמה  -כרטיס עסקי
אני מבקש בזה להנפיק לי כרטיס אשראי במועדון העסקי לרבות כרטיס
 FLY CARDשל מועדון הנוסע המתמיד של אל על מבית  Diners Club/Calובשיתוף
מועדון  Youכמפורט להלן Diners Club/Cal .תהיינה רשאיות להנפיק לי כרטיס מסוג
אחר מזה שנתבקש .ידוע לי כי כל המידע שמסרתי בטופס זה נמסר מרצוני החופשי
מבלי שהייתה מוטלת עלי חובה חוקית לעשות כן .ידוע לי כי המידע שבטופס זה וכל
מידע אחר שיימסר לכם על ידי ו/או שייאסף אודותיי במסגרת השימוש בכרטיס ,יוחזק
על ידי חברת  Diners Club/Calו/או המועדון העסקי ו/או אל על נתיבי אויר לישראל
בע"מ ו/או מועדון לקוחות רבוע כחול-דור אלון שותפות רשומה ו/או כל הפועלים (כולן
יחד" "אוספות המידע") וישמש אותן לצורך הנפקת כרטיס האשראי ,הפעלתו ,בדיקת
אשראי וקביעת סוג הכרטיס ,קידום פעילות המועדון ,מתן הטבות באופן כללי והטבות
מותאמות אישית ,לעריכת סקרים ומחקרי שוק ,בקרה ומחקר ,משלוח פרסומות ודיוור
ישיר .לעניין זה ,הכוונה הן למידע שמסרתי למי מהן והן למידע שנאסף על ידן ביחד
ולחוד כתוצאה מהיותי מחזיק הכרטיס .בנוסף למידע שנמסר בטופס זה ,אוספות המידע
רשאיות לאסוף מידע נוסף ,כולל אודות רכישותיי באמצעות הכרטיס וכולל מידע שיגיע
מצדדים שלישיים וזאת לצרכים שפורטו לעיל .המידע שייאסף יוחזק במאגר המידע
של אוספות המידע ויוכל להימסר גם לצדדים שלישיים ,כגון חברות אשר יתנו הטבה
למחזיקי כרטיס המועדון העסקי ו/או לכרטיס  FLY CARDאך ורק למטרות ולצרכים
שאינם חורגים מהשימושים המותרים לאוספות המידע .אוספות המידע רשאיות גם
להחליף מידע אודותיי בינן לבין עצמן ,וכן רשאיות להעביר את המידע במסגרת העברה
של עסקיהן אך תמיד בכפוף למטרות המצוינות מעלה .אני מייפה את כוחן של Diners
 Clubו/או  Calלפנות לכל מאגר שהוא ,לרבות מאגר מידע שבידי תאגיד בנקאי לצורך
קבלת מידע אודותיי המוחזק באותם מאגרים והנדרש לצורך הנפקת כרטיס האשראי,
קביעת סוג הכרטיס וכדומה .ידוע לי כי כל הפרטים שנמסרו לעיל והסכמתי הינם הבסיס
להצטרפותי למועדון העסקי ו/או למועדון  ,FLY CARDלהנפקת כרטיס אשראי FLY
 CARDולאחזקתו .אני מצהיר בזאת כי כל הפרטים הנ"ל נכונים ומדויקים ואני מתחייב
לפעול בהתאם להוראות תקנון מועדון "הנוסע המתמיד" של אל על ,תקנון FLY CARD
ותקנון  .Youידוע לי כי על פי חוק הנני רשאי לבקש להפסיק לקבל דיוורים ישירים בכל
אמצעי ,וכן פרסומות באמצעים אלקטרוניים (דוא"ל ,SMS ,פקס ,הודעה מוקלטת) בכל
עת .במקרה זה מידע אודותי לא ישמש עוד למשלוח דיוורים ישירים או פרסומות מאותו
גוף אליו פניתי בבקשה כאמור.ידוע לי כי למרות שכרטיס אשראי זה הינו כרטיס
אשראי עסקי ,הנני מאשר כי אני חב ביחד ולחוד לשלם את תמורת העסקות ו/או
הרכישות ו/או הפעולות שיבוצעו בכרטיס באופן אישי וזאת אף במקרה בו הכרטיס
נפרע ברגיל מחשבונו של גוף אחר ,לרבות החברה שפרטיה מצוינים בבקשה .הריני
לאשר כי עיינתי בהוראות סעיף  3להסכם ההנפקה ואני מסכים לתוכנו.
תאריך

שם פרטי

שם משפחה

הריני להצהיר כי מילאתי וקראתי את האמור בטופס זה וכן כי קיבלתי את
הוראות הסכם ההנפקה המצורף ,הבנתי אותם ואני מסכים להם .לידיעתך,
כרטיס המועדון הוא כרטיס אשראי של .Cal

X
חתימת החברה

חתימת מחזיק הכרטיס

קוד המוסד

סוג חשבון

קוד המוסד

הרשאה לחיוב חשבון
לכבוד
בנק ......................................................
סניף ....................................................
הרשאה כללית ,שאינה כוללת הגבלות:
 .1אני הח”מ............................................................................................................. :
שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הבנק

מס’ זהות/ח.פ.......................................................................................................... :.
(״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 :א .עלינו לקבל מהמוטב את
הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון.
ב .הרשאה זו ניתנת לביטול ע”י הודעה בכתב מאתנו לבנק שתכנס
לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה לבנק ,וכן ניתנת לביטול
עפ”י הוראת כל דין .ג .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 הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב ,הזיכוי
ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול .ד .הבנק אינו אחראי בכל הנוגע
לעסקה שבינינו לבין המוטב .ה .הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך
תקופה של  24חודשים ממועד החיוב האחרון ,בטלה .ו .אם תענו
לבקשתנו ,הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו ,בכפוף להוראות
כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק .ז .הבנק רשאי להוציאנו מן ההסדר
המפורט בהרשאה זו ,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ,ויודיע לנו על כך
מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.
 .3אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע”י המוטב.
לידיעתכם :ניתן להגיש את הבקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון
גם באמצעות אתר האינטרנט של הבנק ,ללא צורך בהגעה לסניף.

X
תאריך

חתימת הלקוח כמופיע בדוגמת החתימה בחשבון הבנק

מספר חשבון בנק
סניף

קוד המוסד

בנק

8547
סוג חשבון

קוד המוסד

אישור הבנק
לכבוד
כרטיסי אשראי לישראל בע“מ
דיינרס קלוב ישראל בע“מ
כ.א.ל (מימון) בע“מ
רח’ תפוצות ישראל  ,13גבעתיים 5358331
קבלנו הוראות מ.................................................... .............................................................................................. -

שם בעל/י החשבון/מורשי חתימה בחשבון כפי שמופיע בספרי הבנק מספר הזהות/מספר רישום חברה

הרשום כמורשי חתימה/בעל/י בחשבון על שם .............................................................................................
כפי שמופיע בספרי הבנק

לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מדי פעם
בפעם ,ואשר מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם ,והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה.
רשמנו לפנינו את ההוראות ,נפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת ,כל 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 בעל/י החשבון מן ההסדר.
אישור זה לא יפגע בהתחייבותכם כלפינו ,לפי כתב השיפוי שנחתם על ידכם.
בכבוד רב,
תאריך

חתימת המורשים  +חותמת סניף הבנק

מקור טופס זה ,על שני חלקיו ,יישלח לסניף הבנק ,העתק ממנו יימסר למשלם.

מק"ט 1706090276 :מהדורה04.2018/17 :

לנציג ,יש להפריד את המקור מההעתק והחוזה לאורך הקו המחורר .יש למסור ללקוח העתק וחוזה .את המקור יש להעביר ל.Cal-

 87עסקי
פרטי החברה

רק בערוצי התקשורת המפורטים בטבלה (יש לסמן )X
בנקאות בתקשורת

סניף

8547

בנק

