
  

  
  
  
  
  

  
  )רשאה לחיוב חשבוןשינוי ה(הנחיות לשינוי חשבון לחיוב חודשי של המשכנתא 

  
  ,.נ.ג.א

  .תשלום החודשי בגין המשכנתאבמחויב הבאמצעות טופס זה תוכלו לשנות את החשבון 

   .לחיוב חשבוןרשאה  מצורף טופס ה, הנחיות אלהבגב 

  : לבצע את הפעולות הבאותנבקשכם, כנתאב בתשלום החודשי בגין המשכדי לשנות את החשבון המחוי

  .למלא את כל הפרטים בחלקו העליון של הטופס .1
 ,לתשומת לבכם

  .חשבון לחיובהלעדכן את לגבי אילו הלוואות יש  ג הספח" אנא ציינו במפורש ע, בבנק מספר הלוואותיש לכםאם 

  . לעדכןחשבוןספח איזה ג ה" אנא ציינו במפורש ע,משני חשבונותנגבה בהלוואתכם ההחזר החודשי אם 

 .X -  בבמקום המסומן, ג הטופס"עלחתום  .2
  .את הבנק המסחרי בו תופעל הוראת הקבע הטופס להחתים על .3
 .)י הבנק המסחרי"החתום על ידכם וע( את הטופס לבנק שלוחל .4

 .03-5686982באמצעות פקס שמספרו יש לשלוח את הטופס 
  , לתשומת לבכם

  .השינוי ייכנס לתוקף במועד החיוב הקרוב, בהלוואה לפני מועד החיוב החודשי  ימים5אם הטופס יגיע לבנק עד 

  .שלאחר מועד החיוב הקרובהשינוי ייכנס לתוקף רק במועד החיוב , אם הטופס יגיע לבנק לאחר מועד זה

  

 . מומלץ להתקשר למוקד כחצי שעה לאחר משלוח הפקס ולוודא הגעתו .5
  .1לוחה ש, 02-6215883: המוקדהטלפון של ' מס

  

  

  

  

  

  

  ,בכבוד רב
  מ" בעבנק מזרחי טפחות

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )06.2010 (3005. ט
  

  המוקד הטלפוני
  .1שלוחה , 02-6215883: ל המוקדמספר הטלפון ש .לרשותך מוקד טלפוני לפניות בנושאים שונים לגבי הלוואה קיימת

 .13:00 - 8:00בשעות '  וביום ו21:30 - 08:00 בשעות -'  ה-' המוקד פועל בימים א



  :תאריך 
  

  :סניף
  

  :מספר הלוואה 
  

 03-5686982  :פקס לאישור' מס
  

  הוראה לחיוב חשבון
  לכבוד
   _______________בנק
   _______________סניף

   _______________כתובת הסניף
  _______________ מספר פקס

  

 בנק סניף סוג חשבון מספר חשבון בבנק קוד מסלקה
     

  

 מספר הלוואה/אסמכתא קוד מוסד

704    
 
 __________________     ______________________________________________       _________מ "אני הח .1

 פ"מספר ח/מספר זהות שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הבנק  
  

  _____________  _______________________________ _______________________ בכתובת
 מיקוד רחוב ומספר ישוב 

בסכומים ובמועדים ") ההלוואה"להלן (או אשראים אחרים /ות ו/בגין הלוואה, ל בסניפכם"נותן לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני הנ
כמפורט מטה ) "מזרחי טפחות"להלן  (מ"בנק מזרחי טפחות בע או רשימות על ידי ,שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי

  .בפרטי ההרשאה
 :ידוע לי כי .2

 שתכנס לתוקף לאחר יום עסקים אחד לאחר "מזרחי טפחות"י הודעה ממני בכתב לבנק ול"הוראה זו ניתנת לביטול ע  .א
 .ניתנת לביטול על פי הוראת כל דין, מתן ההודעה בבנק וכן

לפחות יום עסקים אחד לפני , שהודעה על כך תימסר על ידי לבנק בכתב, אהיה רשאי לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד  .ב
 .מועד החיוב

 .הם נושאים שעלי להסדיר עם המוטב, ידוע לי כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים .3
 .שלח לי על ידי הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלהידוע לי כי סכומי החיוב על פי הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי לא ת .4
וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת , כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה .5

 .לביצוען
ד לאחר קבלת ויודיע לי על כך מי, הבנק רשאי להוציאני מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה אם תהיה לו סיבה סבירה לכך .6

 .תוך ציון הסיבה, החלטתו
 .קבלת הוראות אלו ממני,  בספח המחובר לזה- מ"בנק מזרחי טפחות בענא לאשר ל .7
 .ולשון מין זכר במסמך זה כוללת מין נקבה וכן להיפך, ידוע לי כי לשון יחיד במסמך זה כוללת לשון רבים וכן להיפך .8
  

  פרטי ההרשאה 
מזרחי"או אנשים אחרים ובין /ים בכתב ביני ו/י תנאי הסכם"מ עפ"י בנק מזרחי טפחות בע"מעת לעת עייקבעו , סכומי החיובים ומועדם

  .הסדרי תשלום פיגורים וכדומה, לרבות הסכמי תיקון, בקשר להלוואה" טפחות

 _________________________ 
X

 י החשבון/חתימת בעל 
   

  אישור הבנק
   03-5686982 :נא לשלוח האישור לפקס

  לכבוד
  מ"טפחות בע-בנק מזרחי

  סניף
  כתובת הסניף

  

  

 בנק סניף סוג חשבון מספר חשבון בבנק קוד מסלקה
    

  

 מספר הלוואה/אסמכתא קוד מוסד

704     
  

 לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו   -קיבלנו הוראות מ

  .והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה, נם בבנק יהיה נקוב בהם/ר חשבונומספ, לנו מדי פעם בפעם
כל עוד ; כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען; רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת

  .י החשבון מן ההסדר/בעלו /או כל עוד לא הוצא, י החשבון/לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב יד על ידי בעל
  .אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו לפי כתב השיפוי שנחתם על ידכם

  בכבוד רב    
  

_______________  
  
  
  

  חתימה וחותמת הבנק  תאריך  
  
  )6.2010 (3005. ט


