
מס׳ תעודת זהות:  _______________________ שם הלקוח/ה: _______________________
פרטי ההרשאה הקיימת אצלכם:

בנק / סוג כרטיס:  _______________________ מס׳ סניף בנק: _______________________

מס׳ חשבון הבנק / מס׳ כרטיס אשראי )4 ספרות אחרונות(: _______________________

יש לשנות את פרטי ההרשאה לחיוב. ידוע לי כי השינוי יופעל על כל תכולת ההרשאה הקודמת.

יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ולשלוח את הדף המלא לפי הפרטים מטה.

במידה וקיימת יתרת חוב בהרשאה הקודמת, ניתן לפרוס בהרשאה החדשה לפי החלוקה הבאה:
מ- 200 ₪ עד- 700 ₪ - עד שלושה תשלומים. מ- 700 ₪ ומעלה – עד חמישה תשלומים.

בהתאם לגובה חובך יש לציין את מס׳ התשלומים המבוקשים: _______.
)בקשות לפריסה החורגת ממס׳ התשלומים המוצע, יפרסו אוטומטית למקסימום התשלומים כמצויין מעלה(.

אבקש לקבל הודעת SMS לטלפון מספר: ________________________ בסיום הטיפול בבקשתי.

חודששנהמס׳ כרטיס

א. שובר זה נחתם על ידי בלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם, הואיל וניתנה על ידי הרשאה
לכללית להעביר למנפיקת הכרטיס חיובים מעת לעת לפי שיפורט למנפיקה.

ב. הרשאה זו תפקע בהודעה לכללית.
ג. הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק וישא מספר אחר, כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב בשובר זה.

שם בעל/ת הכרטיס:  _______________________ מס׳ תעודת זהות: _______________________

כתובת: ______________________________ 

תאריך: _____/ _____/_____  חתימת בעל/ת הכרטיס: _________________________

סוג הכרטיס:    דיינרס קלאב    ישרכרט    ויזה כאל    אמריקן אקספרס    לאומי קארד    אחר _________________________

תשלום באמצעות הוראה לחיוב חשבון בכרטיס אשראי 

נא למלא את הפרטים, לחתום במקומות המסומנים ולהעביר את הטופס אלינו:

לפקס/למייל:
03-6948181

gviafax@clalit.org.il

בדואר:
שירותי בריאות כללית

ת.ד. 16250 תל אביב 6116201
לידי: מחלקת הכנסות

מסירה
במשרדי מרפאתכם אואו

בקשה להחלפת הרשאה לחיוב עבור כרטיס אשראי



מס׳ תעודת זהות:  _______________________ שם הלקוח/ה: _______________________
פרטי ההרשאה הקיימת אצלכם:

בנק / סוג כרטיס:  _______________________ מס׳ סניף בנק: _______________________

מס׳ חשבון הבנק / מס׳ כרטיס אשראי )4 ספרות אחרונות(: _______________________

יש לשנות את פרטי ההרשאה לחיוב. ידוע לי כי השינוי יופעל על כל תכולת ההרשאה הקודמת.

יש למלא את פרטי חשבון הבנק, להחתים את הבנק ולשלוח דף זה ביחד עם הבקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון המופיעה בעמוד הבא
 מועד החיוב עבור כיסויי תוכניות כללית מושלם: 1 לחודש

לתשומת לבך: אי סימון משמעותו בחירה ב-10 לחודש.
מועד החיוב עבור המסלול המהיר בהוראת קבע בנקאית הינו 10 לחודש

במידה וקיימת יתרת חוב בהרשאה הקודמת, ניתן לפרוס בהרשאה החדשה לפי החלוקה הבאה:
מ- 200 ₪ עד- 700 ₪ - עד שלושה תשלומים. מ- 700 ₪ ומעלה – עד חמישה תשלומים.

בהתאם לגובה חובך יש לציין את מס׳ התשלומים המבוקשים: _______.
)בקשות לפריסה החורגת ממס׳ התשלומים המוצע, יפרסו אוטומטית למקסימום התשלומים כמצויין מעלה(.

לידיעתך – בפריסה בחשבון בנק ההרשאה תופעל בסיום תשלומי החוב.

אבקש לקבל הודעת SMS לטלפון מספר: ________________________ בסיום הטיפול בבקשתי.

נא למלא את הפרטים, לחתום במקומות המסומנים ולהעביר את הטופס אלינו:

לפקס/למייל:
03-6948181

gviafax@clalit.org.il

בדואר:
שירותי בריאות כללית

ת.ד. 16250 תל אביב 6116201
לידי: מחלקת הכנסות

מסירה
במשרדי מרפאתכם אואו

בקשה להחלפת הרשאה לחיוב עבור חשבון בנק



בנקסניףסוג חשבוןמספר חשבון בבנק 

קוד המוסד
30744

אסמכתא/מספר מזהה של הלקוח אצל המוטב )ככל שקיים(

שם המוסד )המוטב( כללית ת.ד. 16250, תל אביב 6116201

הרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.
או –

הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות:  
   תקרת סכום החיוב - ______________₪. 

  מועד פקיעת תוקף ההרשאה – ביום ___/___/___

לתשומת לבכם: אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.

1. אני הח"מ____________________________ מס׳ זהות/ח.פ._________________)"הלקוחות"(
                   שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הבנק 

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(.

2. כמו 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 יעשה בערך יום ממתן הודעת הביטול.

ד. 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 שבינינו לבין המוטב.
    ו.  הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של 24 חודשים ממועד החיוב האחרון, בטלה.

    ז.  אם תענו לבקשתנו, הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו, בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק.
   ח.  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.

3. אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.
   חתימת הלקוחות: _____________________________________________

לידיעתכם: ניתן להגיש את הבקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון גם באמצעות אתר האינטרנט של הבנק, ללא צורך בהגעה לסניף.

תאריך:__________  לכבוד            
בנק 

                                                                                            __________________
סניף 

)_____(____________
)"הבנק"(

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

בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון


