
30
25

 
2/

21

511
 

1. אנו הח"מ
שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק

(״הלקוחות״)מס' זהות / ח״פ

כתובת
(מיקוד) (עיר)   (מספר)   (רחוב)    

מבקשים בזה להקים בחשבוננו הנ"ל ("החשבון") הרשאה לחיוב חשבוננו, בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם
ע"י המוטב באמצעות קוד המוסד,בכפוף למגבלות שסומנו לעיל (ככל שסומנו). 

כמו כן יחולו ההוראות הבאות:   .2
עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון. א. 

הרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב ממני/מאתנו לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה לבנק, וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין. ב.  
אהיה/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,  ג. 

הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול.
ד. אהיה/נהיה רשאים לדרוש מהבנק, בהודעה בכתב, לבטל חיוב, אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה, או את הסכומים שנקבעו בהרשאה, אם נקבעו.

ה. הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שביני/נו לבין המוטב.
הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של 24 חודשים ממועד החיוב האחרון, בטלה. ו.  

אם תענו לבקשתי/נו, הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו, בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק. ז.  
ח.  הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.

אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.  .3
סכום החיוב ומועדו ייקבעו מעת לעת ע"י "הפניקס" על פי תנאי הפוליסות ו/או תוספותיה/הן.   .4

אם ישלחו על ידי המוטב חיובים שאינם עומדים בהגבלות שקבע הלקוח, הם יוחזרו על ידי הבנק, דבר העלול לגרום להפסקת הכיסוי הביטוחי על כל המשמעויות הכרוכות בכך.  

שאינם חיובים  המוטב  ידי  על  יישלחו  אם 
על יוחזרו  הם  הלקוח,  שקבע  בהגבלות  עומדים 
בכך. הכרוכות  המשמעויות  כל  על  הבנק,  ידי 

בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון
x[] הרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.

לכבוד
כתובת סניףסניף הבנקבנק

חתימת הלקוחותפרטי ההרשאה סכום החיוב ומועדו יקבע מעת לעת ע"י הפניקס

חתימת בעל הכרטיסהחיוב יבוצע  ע"י הפניקס חברה לביטוח בע"מ

אישור לחיוב באמצעות כרטיס אשראי
שם בעל הכרטיס  

ת.ז. בעל הכרטיס  

סוג הכרטים לחיוב  

מספר הכרטיס  

תוקף הכרטיס  

תאריך   מספר תשלומים  

שלבים להפעלת הביטוח

הפניקס חברה לביטוח בע“מ

2. תשלום ביטוח - באחת מאפשרויות אלו:  (נא לסמן את בחירתך)
הוראת קבע - התשלום הוא ב-5 תשלומים שווים ורצופים ללא ריבית והצמדה, באמצעות בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון שבהמשך טופס זה.   

המחאות -  ניתן לשלם ב-5 המחאות שוות ורצופות לפקודת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ בלבד.  

כרטיס אשראי - עד 5 תשלומים  תשלומים שווים ורצופים ללא ריבית והצמדה.    

העברה בנקאית - נא לבצע העברה בנקאית לחשבון הפניקס חברה לביטוח בע"מ. פרטי החשבון : בנק דיסקונט, סניף ראשי ת“א 10, חשבון 0001505043   
לאחר ביצוע העברה יש לשלוח למשרדנו אסמכתא תשלום על מנת לשייך התשלום לפוליסה שלכם. נא להעביר האסמכתא בהודעת וואטסאפ למספר 052-5918301

או למייל office@baroz.co.il או לפקס 03-5032908. נא לוודא עם צוות משרדנו קבלת החומר לאחר שליחתו בטלפון 03-5020100.

משלוח טופס זה באמצעות אחת מהאפשריות הבאות:  .1
צילום הטופס ושליחה בהודעת וואטסאפ למספר – 052-5918301  •

office@baroz.co.il שליחה למייל  •
שליחה לפקס 03-5032908  •

משלוח בדואר ישראל באמצעות מעטפת החזר המצ"ב.  •
כתובתנו :  בר-עוז המרכז לביטוח, ת.ד 338, חולון 5810202  


