ספק חדש
לכבוד מקורות חברת המים
הנהלת חשבונות
כתובת ___________________________

נא להחזיר הטופס לידי __________
בפקס שמספרו _______________
לצורך תשלום בהעברה בנקאית.

הנידון :בקשה להעברת כספים באמצעות המרכז לסליקה בין בנקאית (מס''ב)
 . 1אנו ,הח''מ ,מבקשים בזאת שהכספים המגיעים לנו ממקורות חברת מים בע''מ (להלן "מקורות") ,מפעם לפעם ,יועברו ישירות על ידי
מקורות לחשבוננו בבנק המצויין להלן.
 .2הרינו מצהירים בזה ,שכל תשלום שירשם בחשבוננו המצוין להלן ,יחשב כמשולם לידינו על ידי מקורות ,באותו היום בו ניתנה על ידי
מקורות ההוראה לבנק לזכות חשבונינו ,ויראו את התשלום כאילו אושרה קבלתו בחתימת ידינו.
 .3ידוע לנו כי מקורות אינה אחראית לכל נזק שעשוי להיגרם כתוצאה מפעילות הבנק ו/או כתוצאה מאי קבלת פרטים על שינויים בחשבוננו
בבנק ו/או מכל עניין אחר הקשור בהעברת התשלום ,ולא תהיה לנו כל תביעה ו/או דרישה ממקורות ביחס לנזקים כאמור.
 .4היה ונבקש לשנות את פרטי חשבון הבנק אשר מסרנו לכם בבקשה זו ,תיערך בקשת השינוי בכתב ,ותחייב את מקורות רק לאחר קבלתה
בהנהלת חשבונות של מקורות.
 .5הרינו מת ירים למקורות לבקש מהבנק כל הבהרה ו/או פרטים אחרים ,ומתירים לבנק ליתן למקורות הבהרות ו/או פרטים כאמור ,הכל בין
בכתב או בעל פה ,לגבי פעולות זיכוי  /אי זיכוי בחשבוננו בבנק ע''י מקורות.
 .6ידוע לנו כי מקורות שומרת לעצמה הזכות לבצע תשלומים גם בהמחאות ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 .7מובהר בזאת ,כי הפרטים האמורים ישמשו בהתקשרויות בכלל החברה על כל יחידותיה וכל התשלומים יבוצעו אף ורק לחשבון בנק
שפרטיו רשומים להלן .
 .8ידוע לנו כי פרטי חשבון בנק הרשומים להלן ,מחליפים כל מכתב קודם שנחתם על ידנו בנדון.
להלן פרוט חשבוננו לזיכוי:
_______________ _______ ________________ ___________ _______________
מספר חשבון בבנק
מספר הסניף
שם הסניף
מס' בנק
שם הבנק
_________________________ _____________________________
מספר תיק במס הכנסה
שם הספק/נותן שירותים
_________________________
מס' טלפון

____________________________
מס' פקס

_________________________________________________________
כתובת הספק /נותן שירותים
__________________ __________________ ____________________ _________________
תאריך
חתימה וחותמת הספק
תפקיד החותם
שם מורשה החתימה
__________________ __________________ ____________________ _________________
תאריך
חתימה וחותמת הספק
תפקיד החותם
שם מורשה החתימה
אישור הבנק לפרטי החשבון וזהות החותם:
אני הח’’מ ,מו''ח ______________________ ,מאשר כי החתום/ים על הבקשה הזאת בשם ______________________מוסמך/ים
שם הספק /נותן שירותים
לחתום בשמו כבעל/י החשבון בסניפינו שפרטיו מפורטים לעיל.
________________
תאריך

____________________
חתימה וחותמת

============================================================================
מס’ ספק במקורות______________________________________ :
ימולא על ידי מקורות חברת מים בע''מ

