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 קבלת תשלום בהעברה בנקאית

 למלא ולהחתים את הבנק* יש

 
 -לכבוד

 תאריך:___________     אל"ה תאגיד איסוף מכלי משקה בע"מ

 
 בקשה להעברת כספיםהנדון: 

________________ מבקשים בזאת כי סמל מוסד אנו הח"מ: _________________  .1

"החברה"( מעת לעת,  -הכספים המגיעים לנו מחברת תאגיד איסוף מכלי משקה בע"מ )להלן

למעט כספים שהומחו או יומחו על , יועברו ישירות לחשבוננו בבנק, אשר פרטיו מפורטים להלן

לפני המועד הקבוע יום  14לפחות , לחברה בכתב ידינו לאחרים, אשר הודעה על המחאה נמסרה

לגביה וכן למעט במקרים בהם  להעברת הכספים לחשבוננו, אשר לא הבעתם התנגדות כלשהי

 .קיימת מניעה משפטית להעברה כאמור

 _____________________________שם בעל החשבון:______   

 ___מספר חשבון:__________________ בנק:_____________   

 הסניף:_______________ מספר הסניף:______________שם    

 __________כתובת הסניף:___________________________

הרינו מצהירים בזה שכל סכום כאמור, שיועבר לחשבוננו בבנק בהעברה בנקאית על ידי  .2

חברתכם ייחשב כאילו שולם ע"י החברה לידינו ממש, ביום זיכוי החשבון בבנק וכאילו אושרה 

 קבלתו בחתימת ידינו. ולא תהיה לנו כל תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

אנו מתחייבים בזה להחזיר לחברת תאגיד איסוף מכלי משקה בע"מ מיד עם דרישתה הראשונה  .3

הועבר בטעות עפ"י הוראות חברת תאגיד אשר  מאתנושתופנה אלינו בכתב כל סכום שיידרש 

 ת חשבוננו בבנק.איסוף מכלי משקה בע"מ לזכו

 ידוע לנו שהחברה שומרת לעצמה הזכות לבצע תשלומים גם בהמחאות, לפי שיקול דעתה. .4

 .________________________ תשלום לכתובתנא לשלוח פירוטים ו/או ברורים הנוגעים ל .5

יום  30בקשה זו תהיה בתוקף עד לביטולה על ידי הודעה בכתב על ידינו. הביטול ייכנס לתוקפו  .6

 ר קבלת הודעת הביטול כאמור על ידכם.לאח

כל שינוי בחשבון הבנק אליו אמורים הכספים להיות מועברים ידווח לחברה בכתב על ידינו  .7

 יום לפני מועד הקבוע להעברת הכספים לחשבוננו. 14לפחות 

במידה ולא נעדכן אתכם בדבר שינויים בחשבון הבנק שלנו, הרי שלא תהיו אחראים כלפינו  .8

 ותרים על כל טענה ו/או דרישה בגין איחור שלכם בתשלום הסכומים המגיעים לנו.ואנחנו מו
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 ולראייה באנו על החתום )מורשי החתימה בחשבון(: .9

 ___________________ חתימה   __________________________ שם:

 ___________________ חתימה   __________________________ שם:

 ____________________________________ חותמת החברה

 אישור הבנק*

_____ החתומים לעיל, הינם עפ"י רישומנו, בעלי חשבון ________הרינו מאשרים שבתאריך 

___ בסניפנו ורשאים עפ"י מסמכינו לחייב את חשבון הנ"ל בחתימתם _____מספר ______

 חתימתם נכונה ומאושרת על ידינו.

 ____________________ שם הסניף  _______שם הבנק _____________

 הספר / גן הילדים במקום החותמת.-ניתן לצרף צילום המחאה של בית -במקרה של מוסד חינוכי*
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