לקוחות יקרים,
יש להקפיד על מילוי המידע הנדרש באופן מלא ומדויק
ולצרף את המסמכים הנדרשים.
במידה וקיים שדה שאינכם יודעים למלא ,יש להשאיר אותו
ריק ואנו נשלים/ניצור עימך קשר למילוי הטופס.
על מנת שנוכל לטפל בפנייתכם ,יש להעביר את המסמכים
לתיבת הדוא"לTFASIM@WOBI.CO.IL :
(שימו לב! אין צורך להעביר את מסמכים לחברת הביטוח,
אנו נדאג לטיפול בפנייתך למול חברת הביטוח)
בכל שאלה או בקשה נוספת ,אנו זמינים עבורך באמצעות
המייל  TFASIM@WOBI.CO.IL -או באמצעות התכתבות
עם נציג ב -Whatsappבמספר 050-6565902
שעות פעילות מוקד שירות הלקוחות
ימים א'-ה' 09:00-17:00 -
ימי ו' ,ערבי חג וחול המועד 08:00-13:00

טלפון | 077-600-1000 :פקס077-600-1001 :
כתובת :מגדל הכשרת הישוב ,זאב ז׳בוטינסקי  ,9בני ברק 5126417
 wobi | Wobi.co.ilסוכנות לביטוח בע״מ

מספר הסוכן

שם הסוכן

רגיש  -סוִדי
מספר פוֹליסה

הוראה ֹלחיוב חשבון  -ביטוח אֹלמנטרי
א .הוראה ֹלחיוב חשבון
ֹלכבוִד
סוג חשבון

מספר חשבון בנֱק

סניף

בנֱק

ֱקוִד מסֹלֱקה
בנֱק
סניף

כתובת הסניף
ֱקוִד מוסִד

הרשאה כֹלֹלית שאינה כוֹלֹלת הגבֹלות
או הרשאה הכוֹלֹלת ֹלפחות אחת מהמגבֹלות הבאות:
תֱקרת סכום החיוב
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מועִד פֱקיעת תוֱקף ההרשאה ביום

ש”ח

אני/ו הח"מ )בעֹל/י החשבון כמופיע בספרי הבנֱק(:
מספר זהות  /ח"פ

שם משפחה  /שם חברה

שם פרטי

יישוב

כתובת מגורים )רחוב( מספר בית

ת”ִד

מיֱקוִד

 .1נותן/נים ֹלכם בזה הוראה ֹלחייב את חשבוני/נו הנ"ֹל בסניפכם ,בגין תשֹלום ִדמי ביטוח בסכומים ובמועִדים שיומצאו ֹלכם מִדי פעם בפעם באמצעי מגנטי,
או רשימות ע"י ש .שֹלמה חברה ֹלביטוח בע"מ כמפורט בפרטי ההרשאה.
 .2יִדוע ֹלי/נו כי:
א .הוראה זו ניתנת ֹלביטוֹל ע"י הוִדעה ממני/מאתנו בכתב ֹלבנֱק וֹלש .שֹלמה חברה ֹלביטוח בע"מ שתכנס ֹלתוֱקף יום עסֱקים אחִד ֹלפני מועִד החיוב.
ב .אהיה/נהיה רשאי/ם ֹלבטֹל מראש חיוב מסוים ובֹלבִד ,שהוִדעה עֹל כך תימסר עֹל יִדי/נו בכתב ֹלבנֱקֹ ,לפחות יום עסֱקים אחִד ֹלפני מועִד החיוב.
ג .אהיה/נהיה רשאי/ם ֹלבטֹל חיוב ֹלא יותר מתשעים ימים ממועִד החיוב ,אם אוכיח/נוכיח ֹלבנֱק כי החיוב אינו תואם את המועִדים או הסכומים שנֱקבעו
בהרשאה ,אם נֱקבעו.
 .3יִדוע ֹליֹ/לנו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומיֹלויים ,הם נושאים שעֹלינו ֹלהסִדיר עם המוטב.
 .4יִדוע ֹליֹ/לנו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו ,יופיעו בִדפי החשבון וכי ֹלא תשֹלח ֹ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 ,ויוִדיע ֹליֹ/לנו עֹל כך מיִד ֹלאחר ֱקבֹלת החֹלטתו תוך ציון הסיבה.
 .7נא ֹלאשר ֹלש .שֹלמה חברה ֹלביטוח בע"מ בספח המחובר ֹלזהֱ ,קבֹלת הוראות אֹלו ממני/מאתנו.
פרטי ההרשאה :סכום החיוב ומועִדו יֱקבעו מעת ֹלעת ע"י ש .שֹלמה חברה ֹלביטוח בע"מ ע"פ תנאי הפוֹליסות ,תוספותיהן ותנאי הצמִדתן

חתימת בעֹל/י החשבון

תאריך

ב .אישור הבנֱק
ֹלכבוִד
ש .שֹלמה חברה ֹלביטוח בע"מ
ִדרך שֹלמה שמֹלצר פינת מרטין גהֹל ,10
ֱקריית אריה ,פתח תֱקווה מיֱקוִד 4951245

מספר חשבון בנֱק

ֱקוִד מוסִד

סוג חשבון

ֱקוִד מסֹלֱקה
בנֱק
סניף
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ֹ ,לכבִד חיובים בסכומים ובמועִדים שיופיעו באמצעי מגנטי או
ֱקיבֹלנו הוראות מ-
ברשימות שתציגו ֹלנו מִדי 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 ו/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 שנחתם עֹל יִדיכם.
07/2019

בכבוִד רב,
תאריך

בנֱק

סניף

חתימה וחותמת הסניף

המֱקור ֹ -לבנֱק ,עותֱק ראשון ֹ -לתיֱק הפוֹליסה ,עותֱק שני ֹ -לסוכן ,עותֱק שֹלישי ֹ -למבוטח.
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