מספרו

שם הסוכן
מרחב

הוראה ֹלחיוב חשבון  -ביטוח כֹלֹלי
טופס מספר

הטופס מיועִד ֹלנשים וֹלגברים כאחִד
יש ֹלמֹלא את הטופס בעט בֹלבִד וֹלא בעיפרון

806

א .הוראה ֹלחיוב חשבון

ֹלכבוִד בנֱק

מספר חשבון בנֱק

שם הסניף

ֱקוִד מוסִד

כתובת הסניף )רחוב(
 .1אני/ו הח"מ:

סוג חשבון

אסמכתא  -מס' מזהה שֹל הֹלֱקוח בחברה )ֹלמיֹלוי ע"י החברה בֹלבִד(

מס' הבית

מיֱקוִד

יישוב

שם בעֹל/י החשבון כמופיע בספרי הבנֱק
כתובת בעֹלי החשבון )רחוב(

ֱקוִד מסֹלֱקה
סניף
בנֱק

מס' תעוִדת זהות/ח.פ.

מס' הבית

מיֱקוִד

יישוב

נותן/ים ֹלכם בזה הוראה ֹלחייב את חשבוני/נו הנ"ֹל בסניפכם ,בגין פוֹליסות ֹלביטוח כֹלֹלי ותוספותיהןֹ ,לרבות ִדמי ביטוחִ ,דמי השתתפות עצמית ,וחיובי הוצאות עֱקב אי כיבוִד
הוראת ֱקבע בגין הפוֹליסות הכֹל כפי שיֱקבע ע"י מגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ ,עֹליהם אני חתום בחברת הביטוח ,בסכומים ובמועִדים שיומצאו ֹלכם מִדי פעם בפעם באמצעי מגנטי,
או ברשימות ,ע"י מגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ כמפורט ב"פרטי ההרשאה".
 .2יִדוע ֹליֹ/לנו כי:
א .הוראה זו ניתנת ֹלביטוֹל ע"י הוִדעה ממני/מאתנו בכתב ֹלבנֱק וֹלמגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ שתכנס ֹלתוֱקף ,יום עסֱקים אחִד ֹלאחר מתן הוִדעה בבנֱק וכן ,ניתנת ֹלביטוֹל עפ"י
הוראת כֹל ִדין.
ב .אהיה/נהיה רשאי/ם ֹלבטֹל מראש חיוב מסויים ובֹלבִד ,שהוִדעה עֹל כך תימסר עֹל יִדי/נו ֹלבנֱק בכתבֹ ,לפחות יום עסֱקים אחִד ֹלפני מועִד החיוב.
ג .אהיה/נהיה רשאי/ם ֹלבטֹל חיובֹ ,לא יותר מתשעים ימים ממועִד החיוב ,אם אוכיח/נוכיח ֹלבנֱק ,כי החיוב אינו תואם את המועִדים או הסכומים שנֱקבעו בכתב ההרשאה ,אם נֱקבעו.
 .3יִדוע ֹליֹ/לנו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומיֹלויים ,הם נושאים שעֹלי/נו ֹלהסִדיר עם מגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ.
 .4יִדוע ֹליֹ/לנו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו ,יופיעו בִדפי החשבון וכי ֹלא תישֹלח ֹליֹ/לנו ע"י הבנֱק הוִדעה מיוחִדת בגין חיובים אֹלה.
 .5הבנֱק יפעֹל בהתאם ֹלהוראות בכתב הרשאה זה ,כֹל עוִד מצב החשבון יאפשר זאת ,וכֹל עוִד ֹלא תהיה מניעה חוֱקית או אחרת ֹלביצוען.
 .6הבנֱק רשאי ֹלהוציאני/ו מן ההסִדר המפורט בכתב הרשאה זה אם תהיה ֹלו סיבה סבירה ֹלכך.
 .7נא ֹלאשר ֹלמגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ בספח המחובר ֹלזהֱ ,קבֹלת הוראות אֹלו ממני/מאיתנו.
פרטי ההרשאה
כֹל חיוב המוטֹל עֹל פי הפוֹליסות ותוספותיהן עֹל המבוטח ֹלרבות ִדמי ביטוחִ ,דמי השתתפות עצמית וחיובי הוצאות עֱקב אי כיבוִד הוראת ֱקבע בגין הפוֹליסות הכֹל כפי שיֱקבע ע"י
מגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ .סכומי החיוב ומועִדיהם יֱקבעו מעת ֹלעת עֹל יִדי מגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ.
חתימת
בעֹל/י
תאריך
החשבון

ֹלכבוִד מגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ תִ.ד 20310 .ת"א 61202

מספר חשבון בנֱק

סוג חשבון

ֱקוִד מסֹלֱקה
סניף
בנֱק

,
ֱקיבֹלנו הוראות מ-
ֹלכבִד חיובים בסכומים ובמועִדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו ֹלנו מִדי
ֱקוִד מוסִד
אסמכתא  -מס' מזהה שֹל הֹלֱקוח בחברה )ֹלמיֹלוי ע"י החברה בֹלבִד(
פעם בפעם ,ואשר מספר חשבונו/נם בבנֱק יהיה נֱקוב בהם ,והכֹל בהתאם ֹלמפורט
בכתב ההרשאה.
רשמנו ֹלפנינו את ההוראות ,ונפעֹל בהתאם כֹל עוִד מצב החשבון יאפשר זאת ,כֹל עוִד
ֹלא תהיה מניעה חוֱקית או אחרת ֹלביצוען ,כֹל עוִד ֹלא התֱקבֹלה אצֹלנו הוראת ביטוֹל בכתב עֹל-יִדי בעֹל/י החשבון ,או כֹל עוִד ֹלא הוצא/ו בעֹל/י החשבון מן ההסִדר .אישור זה ֹלא יפגע בהתחייבויותיכם
כֹלפינו ֹלפי כתב השיפוי
חתימה
שנחתם עֹל יִדיכם.
בנֱק
וחותמת
תאריך
הסניף
וסניף
ֹלרישום במחוז
ֹלשימוש פנימי
מחוז

מס' סוכן

ֹלרישום ע"י סוכן  /מחוז )ֹלהֹלן מספרי הפוֹליסות עבורן יש ֹלבצע הגביה בש.ש.א(

)מֹלא אם שונה משם בעֹל החשבון(

.1

.4

.7

שם המבוטח

.2

.5

.8

.3

.6

.9

מֱק"ט (2/10) 510100023

מבוטח נכבִד!
מגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ )ֹלהֹלן " -החברה"( תמשוך את החיובים המוטֹלים עֹליך ברשימה ֹלביטוח ,בפוֹליסה ותוספותיה ובכֹלֹלם ִדמי ביטוח וִדמי השתתפות עצמית וֹלרבות
חיובי הוצאות עֱקב אי כיבוִד הוראת ֱקבע בגין הפוֹליסות הכֹל כפי שיֱקבע ע"י מגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ .חיוב חשבונך יהווה אישור עֹל תשֹלום החיובים המוטֹלים עֹליך ֹלֹלא צורך
בהוכחה נוספת .החברה תהיה רשאית ֹלבטֹל את ההסִדר הזה ,אם משיכה כֹלשהיא ֹלא תכובִד עֹל יִדי הבנֱק בעת הצגתה .כמו כן החברה תהיה רשאית ֹלבטֹל הסִדר זה עֹל יִדי מתן
הוִדעה בכתב .אי כיבוִד משיכה כֹלשהי ע"י הבנֱק מכֹל סיבה שהיא ייחשב כאי תשֹלום.
אנו מתחייבים ֹלמשוך אך ורֱק סכומים שֹלא יעֹלו עֹל סכומי החיובים העומִדים ֹלתשֹלום בהתאם ֹלתנאי הרשימה ֹלביטוח הפוֹליסה ותוספותיה.
מגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ
כִדי ֹלהימנע ככֹל האפשר מטעויות בגביה עֹליך ֹלצרף שיֱק מבוטֹל שֹל חשבונך ,כִדוגמה.
מֱקור טופס זה עֹל שני חֹלֱקיו ישֹלח ֹלסניף הבנֱק :העתֱק ממנו ימסר ֹלמשֹלם ,העתֱק ֹלתיֱק הפוֹליסה.
מֱקור ֹלבן ֹ -לפֱקיִד הגביה ,העתֱק ראשון ֹ -למעֱקב הסוכן ,העתֱק שני ֹ -למבוטח

ֱקוִד מסמך 55

עמוִד מספר
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