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  הגבלות.הרשאה כללית, שאינה כוללת 
 הרשאה הכוללת לפחות אחת מהמגבלות הבאות: או 
  :תקרת סכום החיוב___________.₪ 
  מועד פקיעת תוקף ההרשאה ביום____/_____/____. 
 

 הוראה לתשלום
 _____   __________________אחר ____ שנתי       חודשי       (  אופן התשלום ) סמן ב 

 לחיוב באמצעות פוליסה קיימתהוראה 

 הגביה באמצעות אמצעי התשלום הניתן במסגרת פוליסת ביטוח מס' ___________________ סוג הפוליסה הקיימת _______________. 
 נו של המבוטח עמו מתבצעת הרכישה, יש לקבל את אישורו של משלם הפוליסה לגביית פרמיה נוספת מחשבונו.במידה ואמצעי התשלום אי

 ________חתימת בעל אמצעי התשלום ) כרטיס אשראי או הוראה לחיוב חשבון( ____________                                                                                           
 הוראה לחיוב כרטיס אשראי

 לאומי קארד              -ויזהויזה כ.א.ל       ישראכארד      דיינרס               אמריקן אקספרס       _____________ אחר________________ 
 כתובת מספר תעודת זהות שם בעל הכרטיס

   

 תוקף מס' כרטיס אשראי
                

/ 
ים שיתחייבו ממני בגין פוליסת ביטוח חיים. טופס ביצוע תשלום זה נחתם על ידי מבלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם הואיל מאשר בזאת כי ברצוני לשלם החיוב

כים, כי הסדר וניתנה על ידי הרשאה לחברת הביטוח להעביר לחברת כרטיסי האשראי חיובים מעת לעת כפי שתפרט חברת הביטוח לחברת כרטיסי האשראי, הנני מס
יום לפני מועד סיום ההסדר. ידוע לי כי הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק  30ום זה יהיה בתוקף כל עוד לא אודיע בכתב לחברת הביטוח לפחות תשל

בי כל חיוב שיועבר אליה על ידוע לי, כי ביצוע הסדר התשלום האמור לעיל מותנה באישור חברת האשראי לג .מספר אחר אויישבמקום הכרטיס שמספרו נקוב בטופס זה 
 ידי חברת הביטוח

 _____________________________ חתימת בעל הכרטיס                                                                                                        

  הוראה לחיוב חשבון
 

 קוד מסלקה סוג חשבון מספר חשבון
 בנק סניף            

     
 

 אסמכתא/ מס' מזהה של הלקוח בחברה קוד מוסד
409  

 : הכשרה חברה לביטוח בע"משם המוסד
  

 
 

 לתשומת לבכם: אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.
 
 ________________________________________  תובת:כ _____________    __________  __________________________      מ"אני/והח .1

 מיקוד                 ישוב              מס'           רחוב                                /ח.פמס' זהות          נק          שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הב             
 

בכפוף מ, "חברה לביטוח בע ההכשרי ״ע נותנים לכם הזה הוראה להקים בחשבוננו הנ"ל הרשאה לחיוב חשבוננו, בסכומים ובמועדים שימצאו לכם מידי פעם בפעם 
 :)ככל שסומנו(למגבלות שסומנו לעיל 

  :כמו כן, יחולו ההוראות הבאות .2
 עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב חשבון. .א
 דין.  הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה מאתנו בכתב לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל .ב
הביטול ניתנה ימי עסקים לאחר מועד החיוב. ככל שהודעת  3 -נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על ידנו בכתב לבנק, לא יאוחר מ .ג

 לאחר מועד החיוב, הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול.
, אם נהיה רשאים לדרוש מהבנק בהודעה בכתב לבטל חיוב אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה, או את הסכומים שנקבעו בהרשאה .ד

 נקבעו.
 ב.המוט לבין שבינינו לעסקה הנוגע בכל אחראי אינו הבנק .3
 . בטלה, האחרון החיוב ממועד דשיםחו 24תקופה של  במשך שימוש בה יעשה שלאהרשאה  .4
 בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, .5
 תוך ציון הסיבה. חלטתוהמיד לאחר קבלת  בנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לנו על כךה .6
 אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב. .7
לביטוח  חברה ה"הכשר "יבספח המחובר לזה קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו סכום החיוב ומועדו, יקבע מעת לעת עחברה לביטוח בע"מ"  ה"הכשר -נא אשר ל .8

 ה/ות כפי שיהיו על פי השינויים שיוכנסו בפוליסות מעת לעת.לקביעתם(: תנאי פוליס , על פי )העקרונותבע"מ"
 
 

 
 

  

 חתימת בעלי החשבון  תאריך
 
 

 לכבוד: 

 בנק: ___________________________

 סניף: __________________________

 כתובת סניף: _____________________

אם יישלחו ע"י המוטב חיובים שאינם עומדים בהגבלות שקבע הלקוח 
 הם יוחזרו ע"י הבנק, על כל המשמעויות הכרוכות בכך.
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 בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, .5
 תוך ציון הסיבה. חלטתוהמיד לאחר קבלת  בנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לנו על כךה .6
 אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב. .7
לביטוח  חברה ה"הכשר "יבספח המחובר לזה קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו סכום החיוב ומועדו, יקבע מעת לעת עחברה לביטוח בע"מ"  ה"הכשר -נא אשר ל .8

 ה/ות כפי שיהיו על פי השינויים שיוכנסו בפוליסות מעת לעת.לקביעתם(: תנאי פוליס , על פי )העקרונותבע"מ"
 
 

 
 

  

 חתימת בעלי החשבון  תאריך
 
 

 לכבוד: 

 בנק: ___________________________

 סניף: __________________________

 כתובת סניף: _____________________

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

                

 

 

 

 
 קוד מסלקה סוג חשבון מספר חשבון

 בנק סניף            
     

 
אסמכתא/ מס' מזהה של הלקוח  קוד מוסד

 בחברה
409  

 
לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מידי _________________  ________________________ -קבלנו הוראות מ

החשבון יאפשר  פעם בפעם ואשר מס' חשבונו/נם בבנקיהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה, רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם, כל עוד מצב
ניעה חוקית או אחרת לביצוען, כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטוח בכתב על ידי בעל/י החשבון או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן זאת, כל עוד לא תהיה מ

 ההסדר. אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי, שנחתם על ידיכם.
 

 ________________ סניף: ________________________ בנק:    :   מת הסניףחתימה וחות                 __________________תאריך  
    

 לכבוד: 
 הכשרה חברה לביטוח בע"מ

 האגף לביטוח חיים
 6המלאכה רח' 

 581180חולון 
 

                

 

 

 

 
 קוד מסלקה סוג חשבון מספר חשבון

 בנק סניף            
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  הגבלות.הרשאה כללית, שאינה כוללת 
 הרשאה הכוללת לפחות אחת מהמגבלות הבאות: או 
  :תקרת סכום החיוב___________.₪ 
  מועד פקיעת תוקף ההרשאה ביום____/_____/____. 
 

 הוראה לתשלום
 _____   __________________אחר ____ שנתי       חודשי       (  אופן התשלום ) סמן ב 

 לחיוב באמצעות פוליסה קיימתהוראה 

 הגביה באמצעות אמצעי התשלום הניתן במסגרת פוליסת ביטוח מס' ___________________ סוג הפוליסה הקיימת _______________. 
 נו של המבוטח עמו מתבצעת הרכישה, יש לקבל את אישורו של משלם הפוליסה לגביית פרמיה נוספת מחשבונו.במידה ואמצעי התשלום אי

 ________חתימת בעל אמצעי התשלום ) כרטיס אשראי או הוראה לחיוב חשבון( ____________                                                                                           
 הוראה לחיוב כרטיס אשראי

 לאומי קארד              -ויזהויזה כ.א.ל       ישראכארד      דיינרס               אמריקן אקספרס       _____________ אחר________________ 
 כתובת מספר תעודת זהות שם בעל הכרטיס

   

 תוקף מס' כרטיס אשראי
                

/ 
ים שיתחייבו ממני בגין פוליסת ביטוח חיים. טופס ביצוע תשלום זה נחתם על ידי מבלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם הואיל מאשר בזאת כי ברצוני לשלם החיוב

כים, כי הסדר וניתנה על ידי הרשאה לחברת הביטוח להעביר לחברת כרטיסי האשראי חיובים מעת לעת כפי שתפרט חברת הביטוח לחברת כרטיסי האשראי, הנני מס
יום לפני מועד סיום ההסדר. ידוע לי כי הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק  30ום זה יהיה בתוקף כל עוד לא אודיע בכתב לחברת הביטוח לפחות תשל

בי כל חיוב שיועבר אליה על ידוע לי, כי ביצוע הסדר התשלום האמור לעיל מותנה באישור חברת האשראי לג .מספר אחר אויישבמקום הכרטיס שמספרו נקוב בטופס זה 
 ידי חברת הביטוח

 _____________________________ חתימת בעל הכרטיס                                                                                                        

  הוראה לחיוב חשבון
 

 קוד מסלקה סוג חשבון מספר חשבון
 בנק סניף            

     
 

 אסמכתא/ מס' מזהה של הלקוח בחברה קוד מוסד
409  

 : הכשרה חברה לביטוח בע"משם המוסד
  

 
 

 לתשומת לבכם: אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.
 
 ________________________________________  תובת:כ _____________    __________  __________________________      מ"אני/והח .1

 מיקוד                 ישוב              מס'           רחוב                                /ח.פמס' זהות          נק          שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הב             
 

בכפוף מ, "חברה לביטוח בע ההכשרי ״ע נותנים לכם הזה הוראה להקים בחשבוננו הנ"ל הרשאה לחיוב חשבוננו, בסכומים ובמועדים שימצאו לכם מידי פעם בפעם 
 :)ככל שסומנו(למגבלות שסומנו לעיל 

  :כמו כן, יחולו ההוראות הבאות .2
 עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב חשבון. .א
 דין.  הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה מאתנו בכתב לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל .ב
הביטול ניתנה ימי עסקים לאחר מועד החיוב. ככל שהודעת  3 -נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על ידנו בכתב לבנק, לא יאוחר מ .ג

 לאחר מועד החיוב, הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול.
, אם נהיה רשאים לדרוש מהבנק בהודעה בכתב לבטל חיוב אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה, או את הסכומים שנקבעו בהרשאה .ד

 נקבעו.
 ב.המוט לבין שבינינו לעסקה הנוגע בכל אחראי אינו הבנק .3
 . בטלה, האחרון החיוב ממועד דשיםחו 24תקופה של  במשך שימוש בה יעשה שלאהרשאה  .4
 בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, .5
 תוך ציון הסיבה. חלטתוהמיד לאחר קבלת  בנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לנו על כךה .6
 אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב. .7
לביטוח  חברה ה"הכשר "יבספח המחובר לזה קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו סכום החיוב ומועדו, יקבע מעת לעת עחברה לביטוח בע"מ"  ה"הכשר -נא אשר ל .8

 ה/ות כפי שיהיו על פי השינויים שיוכנסו בפוליסות מעת לעת.לקביעתם(: תנאי פוליס , על פי )העקרונותבע"מ"
 
 

 
 

  

 חתימת בעלי החשבון  תאריך
 
 

 לכבוד: 

 בנק: ___________________________

 סניף: __________________________

 כתובת סניף: _____________________

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

                

 

 

  הגבלות.הרשאה כללית, שאינה כוללת 
 הרשאה הכוללת לפחות אחת מהמגבלות הבאות: או 
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 הוראה לתשלום
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 לחיוב באמצעות פוליסה קיימתהוראה 

 הגביה באמצעות אמצעי התשלום הניתן במסגרת פוליסת ביטוח מס' ___________________ סוג הפוליסה הקיימת _______________. 
 נו של המבוטח עמו מתבצעת הרכישה, יש לקבל את אישורו של משלם הפוליסה לגביית פרמיה נוספת מחשבונו.במידה ואמצעי התשלום אי
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 תוקף מס' כרטיס אשראי
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 ________חתימת בעל אמצעי התשלום ) כרטיס אשראי או הוראה לחיוב חשבון( ____________                                                                                           
 הוראה לחיוב כרטיס אשראי

 לאומי קארד              -ויזהויזה כ.א.ל       ישראכארד      דיינרס               אמריקן אקספרס       _____________ אחר________________ 
 כתובת מספר תעודת זהות שם בעל הכרטיס

   

 תוקף מס' כרטיס אשראי
                

/ 
ים שיתחייבו ממני בגין פוליסת ביטוח חיים. טופס ביצוע תשלום זה נחתם על ידי מבלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם הואיל מאשר בזאת כי ברצוני לשלם החיוב

כים, כי הסדר וניתנה על ידי הרשאה לחברת הביטוח להעביר לחברת כרטיסי האשראי חיובים מעת לעת כפי שתפרט חברת הביטוח לחברת כרטיסי האשראי, הנני מס
יום לפני מועד סיום ההסדר. ידוע לי כי הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק  30ום זה יהיה בתוקף כל עוד לא אודיע בכתב לחברת הביטוח לפחות תשל

בי כל חיוב שיועבר אליה על ידוע לי, כי ביצוע הסדר התשלום האמור לעיל מותנה באישור חברת האשראי לג .מספר אחר אויישבמקום הכרטיס שמספרו נקוב בטופס זה 
 ידי חברת הביטוח

 _____________________________ חתימת בעל הכרטיס                                                                                                        

  הוראה לחיוב חשבון
 

 קוד מסלקה סוג חשבון מספר חשבון
 בנק סניף            

     
 

 אסמכתא/ מס' מזהה של הלקוח בחברה קוד מוסד
409  

 : הכשרה חברה לביטוח בע"משם המוסד
  

 
 

 לתשומת לבכם: אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.
 
 ________________________________________  תובת:כ _____________    __________  __________________________      מ"אני/והח .1

 מיקוד                 ישוב              מס'           רחוב                                /ח.פמס' זהות          נק          שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הב             
 

בכפוף מ, "חברה לביטוח בע ההכשרי ״ע נותנים לכם הזה הוראה להקים בחשבוננו הנ"ל הרשאה לחיוב חשבוננו, בסכומים ובמועדים שימצאו לכם מידי פעם בפעם 
 :)ככל שסומנו(למגבלות שסומנו לעיל 

  :כמו כן, יחולו ההוראות הבאות .2
 עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב חשבון. .א
 דין.  הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה מאתנו בכתב לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל .ב
הביטול ניתנה ימי עסקים לאחר מועד החיוב. ככל שהודעת  3 -נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על ידנו בכתב לבנק, לא יאוחר מ .ג

 לאחר מועד החיוב, הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול.
, אם נהיה רשאים לדרוש מהבנק בהודעה בכתב לבטל חיוב אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה, או את הסכומים שנקבעו בהרשאה .ד

 נקבעו.
 ב.המוט לבין שבינינו לעסקה הנוגע בכל אחראי אינו הבנק .3
 . בטלה, האחרון החיוב ממועד דשיםחו 24תקופה של  במשך שימוש בה יעשה שלאהרשאה  .4
 בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, .5
 תוך ציון הסיבה. חלטתוהמיד לאחר קבלת  בנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לנו על כךה .6
 אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב. .7
לביטוח  חברה ה"הכשר "יבספח המחובר לזה קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו סכום החיוב ומועדו, יקבע מעת לעת עחברה לביטוח בע"מ"  ה"הכשר -נא אשר ל .8

 ה/ות כפי שיהיו על פי השינויים שיוכנסו בפוליסות מעת לעת.לקביעתם(: תנאי פוליס , על פי )העקרונותבע"מ"
 
 

 
 

  

 חתימת בעלי החשבון  תאריך
 
 

 לכבוד: 

 בנק: ___________________________

 סניף: __________________________

 כתובת סניף: _____________________

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

הוראה לחיוב כרטיס אשראי

הוראה לחיוב חשבון

                

 

 

  הגבלות.הרשאה כללית, שאינה כוללת 
 הרשאה הכוללת לפחות אחת מהמגבלות הבאות: או 
  :תקרת סכום החיוב___________.₪ 
  מועד פקיעת תוקף ההרשאה ביום____/_____/____. 
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 נו של המבוטח עמו מתבצעת הרכישה, יש לקבל את אישורו של משלם הפוליסה לגביית פרמיה נוספת מחשבונו.במידה ואמצעי התשלום אי

 ________חתימת בעל אמצעי התשלום ) כרטיס אשראי או הוראה לחיוב חשבון( ____________                                                                                           
 הוראה לחיוב כרטיס אשראי

 לאומי קארד              -ויזהויזה כ.א.ל       ישראכארד      דיינרס               אמריקן אקספרס       _____________ אחר________________ 
 כתובת מספר תעודת זהות שם בעל הכרטיס

   

 תוקף מס' כרטיס אשראי
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ים שיתחייבו ממני בגין פוליסת ביטוח חיים. טופס ביצוע תשלום זה נחתם על ידי מבלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם הואיל מאשר בזאת כי ברצוני לשלם החיוב

כים, כי הסדר וניתנה על ידי הרשאה לחברת הביטוח להעביר לחברת כרטיסי האשראי חיובים מעת לעת כפי שתפרט חברת הביטוח לחברת כרטיסי האשראי, הנני מס
יום לפני מועד סיום ההסדר. ידוע לי כי הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק  30ום זה יהיה בתוקף כל עוד לא אודיע בכתב לחברת הביטוח לפחות תשל
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 _____________________________ חתימת בעל הכרטיס                                                                                                        

  הוראה לחיוב חשבון
 

 קוד מסלקה סוג חשבון מספר חשבון
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 לאחר מועד החיוב, הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול.
, אם נהיה רשאים לדרוש מהבנק בהודעה בכתב לבטל חיוב אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה, או את הסכומים שנקבעו בהרשאה .ד

 נקבעו.
 ב.המוט לבין שבינינו לעסקה הנוגע בכל אחראי אינו הבנק .3
 . בטלה, האחרון החיוב ממועד דשיםחו 24תקופה של  במשך שימוש בה יעשה שלאהרשאה  .4
 בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, .5
 תוך ציון הסיבה. חלטתוהמיד לאחר קבלת  בנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לנו על כךה .6
 אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב. .7
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 חתימת בעלי החשבון  תאריך
 
 

 לכבוד: 

 בנק: ___________________________

 סניף: __________________________

 כתובת סניף: _____________________

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

                

 

 

 

 
 קוד מסלקה סוג חשבון מספר חשבון

 בנק סניף            
     

 
אסמכתא/ מס' מזהה של הלקוח  קוד מוסד

 בחברה
409  

 
לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מידי _________________  ________________________ -קבלנו הוראות מ

החשבון יאפשר  פעם בפעם ואשר מס' חשבונו/נם בבנקיהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה, רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם, כל עוד מצב
ניעה חוקית או אחרת לביצוען, כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטוח בכתב על ידי בעל/י החשבון או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן זאת, כל עוד לא תהיה מ

 ההסדר. אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי, שנחתם על ידיכם.
 

 ________________ סניף: ________________________ בנק:    :   מת הסניףחתימה וחות                 __________________תאריך  
    

 לכבוד: 
 הכשרה חברה לביטוח בע"מ

 האגף לביטוח חיים
 6המלאכה רח' 

 581180חולון 
 

                

 

 

 

 
 קוד מסלקה סוג חשבון מספר חשבון

 בנק סניף            
     

 
אסמכתא/ מס' מזהה של הלקוח  קוד מוסד

 בחברה
409  

 
לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מידי _________________  ________________________ -קבלנו הוראות מ

החשבון יאפשר  פעם בפעם ואשר מס' חשבונו/נם בבנקיהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה, רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם, כל עוד מצב
ניעה חוקית או אחרת לביצוען, כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטוח בכתב על ידי בעל/י החשבון או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן זאת, כל עוד לא תהיה מ

 ההסדר. אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי, שנחתם על ידיכם.
 

 ________________ סניף: ________________________ בנק:    :   מת הסניףחתימה וחות                 __________________תאריך  
    

 לכבוד: 
 הכשרה חברה לביטוח בע"מ

 האגף לביטוח חיים
 6המלאכה רח' 

 581180חולון 
 

 

 אשראי סהוראה לחיוב כרטי/ הוראה לחיוב חשבו  
  !מבוטח נכבד

•   לתנאי הפוליסה תמשו בהתא מ "חברה לביטוח בע הכשרהבחודש שבו חל תשלו)הפרמיה) "החברה" :להל הנ. הנקובה בפוליסה ותוספותיה, את סכו ל "חיוב הסכו
  .בחשבונ יהווה אישור על תשלו הפרמיה ללא צור בהוכחה נוספת

  .האפשרות לשל פרמיות לפי תכנית זו כפופה בכל מקרה להסכמת החברה ולהסכמת הבנק לפעול על פי הסדר הזה  •
  .לא תכובד בעת הצגתהוהיא ניתנת לביטול א משיכה כלשהיא  השקיההשתתפות בהסדר זה היא בשיטה הדומה להצגת   •
  .החברה מתחייבת בזה שלא למשו כספי מעבר לסכומי המגיעי לה בהתא לתנאי הפוליסה ותוספותיה שעבור מבקש בעל הפוליסה הפעלת הסדר זה  •
  .הסדר זה אפשרי ג על תשלומי בגי החזר הלוואות  •

  .__________________________, ____________________________ :ות/הספר פוליסמ  •
  

  סאשראי בחתימת בעל הכרטי סתשלו בכרטי
  

    כתובת    ז.ת    'גב/אני מר
  

          בתוק עד                                  בעל כרטיס אשראי שמספרו

  
פוליסת ביטוח חיי שיתחייבו ממני בגי החיובי הואיל וניתנה על . מאשר בזאת כי ברצוני לשל ובסכומיה על ידי מבלי לנקוב במספר התשלומי זה נחת טופס ביצוע תשלו

כי הסדר תשלו זה יהיה בתוק , הנני מסכי, אשראיידי הרשאה לחברת הביטוח להעביר לחברת כרטיסי האשראי חיובי מעת לעת כפי שתפרט חברת הביטוח לחברת כרטיסי ה
ידוע לי כי הרשאה זו תהיה בתוק ג לחיוב כרטיס שיונפק במקו הכרטיס שמספרו נקוב בטופס . יו לפני מועד סיו ההסדר 30כל עוד לא אודיע בכתב לחברת הביטוח לפחות 

  .ל מותנה באישור חברת האשראי לגבי כל חיוב שיועבר אליה על ידי חברת הביטוחכי ביצוע הסדר התשלו האמור לעי, זה וישא מספר אחר ידוע לי
  

תארי    סוכ ש    חתימה    מספר סוכ    
                

  הוראה לחיוב

   :לכבוד

    :בנק

סני:    

כתובת הסני:    
  

  ________________________________________________ :כתובת_________________________________      _______________________   מ"ו הח/אני  .1
  מיקוד  ישוב        'מס  רחוב  פ.ח/ זהות .ת' מס  ש בעלי החשבו כמופיע בספרי הבנק                          
  בזה הוראה לחייב את חשבוני/נות לכ באמצעי מגנטי או רשימות ע"נו הנ/י מידי פע שיומצאו לכ ובמועדי בסכומי דמי גמולי תשלו בגי חברה  ההכשרי "ל בסניפכ

  :כמפורט מטה בפרטי ההרשאה, מ"לביטוח בע
  :ידוע לנו כי  .2

 י"ניתנת לביטול עפ ,יו עסקי אחד לאחר מת ההודעה בבנק וכ, שתכנס לתוק "מ"חברה לבטוח בע ה״הכשרמאיתנו בכתב לבנק ול/הודעה ממני י"הוראה זו ניתנת לביטול ע  .א
הוראת כל די.  

  .או הזיכוי/ד החיוב ולפחות יו עסקי אחד לפני מוע, נו לבנק בכתב/שהודעה על כ תימסר על ידי,  לבטל מראש חיוב מסוי ובלבד/נהיה רשאי/אהיה  .ב
  .א נקבעו ,נוכיח לבנק כי החיוב אינו תוא את המועדי או הסכומי שנקבעו בכתב ההרשאה/א אוכיח,  לבטל חיוב לא יותר מתשעי ימי ממועד החיוב/נהיה רשאי/אהיה  .ג

  .המוטב נו להסדיר ע/ה נושאי שעלי, לנו כי הפרטי שצוינו בכתב ההרשאה ומילויי/ידוע לי  .3
  .הבנק הודעה מיוחדת בגי חיובי אלו י"לנו ע/דפי החשבו וכי לא תשלח ליהרשאה זו יופיעו ב^ "לנו כי סכומי החיוב עפ/ידוע לי  .4
  .כל עוד מצב החשבו יאפשר זאת וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוע, הבנק יפעל בהתא להוראות בכתב הרשאה זה  .5
  .תו ציו הסיבה, לנו על כ מיד לאחר קבלת החלטתו/א תהיה לו סיבה סבירה לכ ויודיע לי, נו מ ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה/להוציאני הבנק רשאי  .6
על פי , "מ"לביטוח בע חברה ההכשר" י"יקבע מעת לעת ע, מאתנו סכו החיוב ומועדו/בספח המחובר לזה קבלת הוראות אלו ממני" מ"חברה לביטוח בע ההכשר" נא אשר ל  .7

)שיוכנסו בפוליסות מעת לעת/תנאי פוליסה): העקרונות לקביעת ות כפי שיהיו על פי השינויי.  

            
תארי            חתימת בעלי החשבו  

  
  : לכבוד

  מ"הכשרה חברה לביטוח בע
לביטוח חיי האג  

  2אריה שנקר  'רח
  68010תל אביב 

  
נ /חשבונו' לכבד חיובי בסכומי ובמועדי שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מידי פע בפע ואשר מס_________________________   קבלנו הוראות מ

כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או , כל עוד מצב החשבו יאפשר זאת, רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתא, ל בהתא למפורט בכתב ההרשאהווהכ, בה יהיה נקוב בבנק
או כל עוד לא הוצא/כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטוח בכתב על ידי בעל, אחרת לביצוע ההסדר/ו בעל/י החשבו מ כלפינואישור . י החשבו זה לא יפגע בהתחייבויותיכ ,

  .שנחת על ידיכ, לפי כתב השיפוי
  

    :סני    :בנק      
תארי        חתימה וחותמת הסני  

    ויזה    ישראכרט דיינרס  

    אקספרס אמריק אחר 

  קוד מסלקה  סוג חשבו  חשבו' מס
                        בנק  סני  

          
 

  מזהה של הלקוח בחברה' מס/אסמכתא  קוד מוסד
409    

 

  קוד מסלקה  סוג חשבו  חשבו' מס
                        בנק  סני  

          
 

  בחברה מזהה של הלקוח' מס/אסמכתא  קוד מוסד
409    

 

 

 אשראי סהוראה לחיוב כרטי/ הוראה לחיוב חשבו  
  !מבוטח נכבד

•   לתנאי הפוליסה תמשו בהתא מ "חברה לביטוח בע הכשרהבחודש שבו חל תשלו)הפרמיה) "החברה" :להל הנ. הנקובה בפוליסה ותוספותיה, את סכו ל "חיוב הסכו
  .בחשבונ יהווה אישור על תשלו הפרמיה ללא צור בהוכחה נוספת

  .האפשרות לשל פרמיות לפי תכנית זו כפופה בכל מקרה להסכמת החברה ולהסכמת הבנק לפעול על פי הסדר הזה  •
  .לא תכובד בעת הצגתהוהיא ניתנת לביטול א משיכה כלשהיא  השקיההשתתפות בהסדר זה היא בשיטה הדומה להצגת   •
  .החברה מתחייבת בזה שלא למשו כספי מעבר לסכומי המגיעי לה בהתא לתנאי הפוליסה ותוספותיה שעבור מבקש בעל הפוליסה הפעלת הסדר זה  •
  .הסדר זה אפשרי ג על תשלומי בגי החזר הלוואות  •

  .__________________________, ____________________________ :ות/הספר פוליסמ  •
  

  סאשראי בחתימת בעל הכרטי סתשלו בכרטי
  

    כתובת    ז.ת    'גב/אני מר
  

          בתוק עד                                  בעל כרטיס אשראי שמספרו

  
פוליסת ביטוח חיי שיתחייבו ממני בגי החיובי הואיל וניתנה על . מאשר בזאת כי ברצוני לשל ובסכומיה על ידי מבלי לנקוב במספר התשלומי זה נחת טופס ביצוע תשלו

כי הסדר תשלו זה יהיה בתוק , הנני מסכי, אשראיידי הרשאה לחברת הביטוח להעביר לחברת כרטיסי האשראי חיובי מעת לעת כפי שתפרט חברת הביטוח לחברת כרטיסי ה
ידוע לי כי הרשאה זו תהיה בתוק ג לחיוב כרטיס שיונפק במקו הכרטיס שמספרו נקוב בטופס . יו לפני מועד סיו ההסדר 30כל עוד לא אודיע בכתב לחברת הביטוח לפחות 

  .ל מותנה באישור חברת האשראי לגבי כל חיוב שיועבר אליה על ידי חברת הביטוחכי ביצוע הסדר התשלו האמור לעי, זה וישא מספר אחר ידוע לי
  

תארי    סוכ ש    חתימה    מספר סוכ    
                

  הוראה לחיוב

   :לכבוד

    :בנק

סני:    

כתובת הסני:    
  

  ________________________________________________ :כתובת_________________________________      _______________________   מ"ו הח/אני  .1
  מיקוד  ישוב        'מס  רחוב  פ.ח/ זהות .ת' מס  ש בעלי החשבו כמופיע בספרי הבנק                          
  בזה הוראה לחייב את חשבוני/נות לכ באמצעי מגנטי או רשימות ע"נו הנ/י מידי פע שיומצאו לכ ובמועדי בסכומי דמי גמולי תשלו בגי חברה  ההכשרי "ל בסניפכ

  :כמפורט מטה בפרטי ההרשאה, מ"לביטוח בע
  :ידוע לנו כי  .2

 י"ניתנת לביטול עפ ,יו עסקי אחד לאחר מת ההודעה בבנק וכ, שתכנס לתוק "מ"חברה לבטוח בע ה״הכשרמאיתנו בכתב לבנק ול/הודעה ממני י"הוראה זו ניתנת לביטול ע  .א
הוראת כל די.  

  .או הזיכוי/ד החיוב ולפחות יו עסקי אחד לפני מוע, נו לבנק בכתב/שהודעה על כ תימסר על ידי,  לבטל מראש חיוב מסוי ובלבד/נהיה רשאי/אהיה  .ב
  .א נקבעו ,נוכיח לבנק כי החיוב אינו תוא את המועדי או הסכומי שנקבעו בכתב ההרשאה/א אוכיח,  לבטל חיוב לא יותר מתשעי ימי ממועד החיוב/נהיה רשאי/אהיה  .ג

  .המוטב נו להסדיר ע/ה נושאי שעלי, לנו כי הפרטי שצוינו בכתב ההרשאה ומילויי/ידוע לי  .3
  .הבנק הודעה מיוחדת בגי חיובי אלו י"לנו ע/דפי החשבו וכי לא תשלח ליהרשאה זו יופיעו ב^ "לנו כי סכומי החיוב עפ/ידוע לי  .4
  .כל עוד מצב החשבו יאפשר זאת וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוע, הבנק יפעל בהתא להוראות בכתב הרשאה זה  .5
  .תו ציו הסיבה, לנו על כ מיד לאחר קבלת החלטתו/א תהיה לו סיבה סבירה לכ ויודיע לי, נו מ ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה/להוציאני הבנק רשאי  .6
על פי , "מ"לביטוח בע חברה ההכשר" י"יקבע מעת לעת ע, מאתנו סכו החיוב ומועדו/בספח המחובר לזה קבלת הוראות אלו ממני" מ"חברה לביטוח בע ההכשר" נא אשר ל  .7

)שיוכנסו בפוליסות מעת לעת/תנאי פוליסה): העקרונות לקביעת ות כפי שיהיו על פי השינויי.  

            
תארי            חתימת בעלי החשבו  

  
  : לכבוד

  מ"הכשרה חברה לביטוח בע
לביטוח חיי האג  

  2אריה שנקר  'רח
  68010תל אביב 

  
נ /חשבונו' לכבד חיובי בסכומי ובמועדי שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מידי פע בפע ואשר מס_________________________   קבלנו הוראות מ

כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או , כל עוד מצב החשבו יאפשר זאת, רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתא, ל בהתא למפורט בכתב ההרשאהווהכ, בה יהיה נקוב בבנק
או כל עוד לא הוצא/כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטוח בכתב על ידי בעל, אחרת לביצוע ההסדר/ו בעל/י החשבו מ כלפינואישור . י החשבו זה לא יפגע בהתחייבויותיכ ,

  .שנחת על ידיכ, לפי כתב השיפוי
  

    :סני    :בנק      
תארי        חתימה וחותמת הסני  

    ויזה    ישראכרט דיינרס  

    אקספרס אמריק אחר 

  קוד מסלקה  סוג חשבו  חשבו' מס
                        בנק  סני  

          
 

  מזהה של הלקוח בחברה' מס/אסמכתא  קוד מוסד
409    

 

  קוד מסלקה  סוג חשבו  חשבו' מס
                        בנק  סני  

          
 

  בחברה מזהה של הלקוח' מס/אסמכתא  קוד מוסד
409    

 

                

 

 

  הגבלות.הרשאה כללית, שאינה כוללת 
 הרשאה הכוללת לפחות אחת מהמגבלות הבאות: או 
  :תקרת סכום החיוב___________.₪ 
  מועד פקיעת תוקף ההרשאה ביום____/_____/____. 
 

 הוראה לתשלום
 _____   __________________אחר ____ שנתי       חודשי       (  אופן התשלום ) סמן ב 

 לחיוב באמצעות פוליסה קיימתהוראה 

 הגביה באמצעות אמצעי התשלום הניתן במסגרת פוליסת ביטוח מס' ___________________ סוג הפוליסה הקיימת _______________. 
 נו של המבוטח עמו מתבצעת הרכישה, יש לקבל את אישורו של משלם הפוליסה לגביית פרמיה נוספת מחשבונו.במידה ואמצעי התשלום אי

 ________חתימת בעל אמצעי התשלום ) כרטיס אשראי או הוראה לחיוב חשבון( ____________                                                                                           
 הוראה לחיוב כרטיס אשראי

 לאומי קארד              -ויזהויזה כ.א.ל       ישראכארד      דיינרס               אמריקן אקספרס       _____________ אחר________________ 
 כתובת מספר תעודת זהות שם בעל הכרטיס

   

 תוקף מס' כרטיס אשראי
                

/ 
ים שיתחייבו ממני בגין פוליסת ביטוח חיים. טופס ביצוע תשלום זה נחתם על ידי מבלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם הואיל מאשר בזאת כי ברצוני לשלם החיוב

כים, כי הסדר וניתנה על ידי הרשאה לחברת הביטוח להעביר לחברת כרטיסי האשראי חיובים מעת לעת כפי שתפרט חברת הביטוח לחברת כרטיסי האשראי, הנני מס
יום לפני מועד סיום ההסדר. ידוע לי כי הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק  30ום זה יהיה בתוקף כל עוד לא אודיע בכתב לחברת הביטוח לפחות תשל

בי כל חיוב שיועבר אליה על ידוע לי, כי ביצוע הסדר התשלום האמור לעיל מותנה באישור חברת האשראי לג .מספר אחר אויישבמקום הכרטיס שמספרו נקוב בטופס זה 
 ידי חברת הביטוח

 _____________________________ חתימת בעל הכרטיס                                                                                                        

  הוראה לחיוב חשבון
 

 קוד מסלקה סוג חשבון מספר חשבון
 בנק סניף            

     
 

 אסמכתא/ מס' מזהה של הלקוח בחברה קוד מוסד
409  

 : הכשרה חברה לביטוח בע"משם המוסד
  

 
 

 לתשומת לבכם: אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.
 
 ________________________________________  תובת:כ _____________    __________  __________________________      מ"אני/והח .1

 מיקוד                 ישוב              מס'           רחוב                                /ח.פמס' זהות          נק          שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הב             
 

בכפוף מ, "חברה לביטוח בע ההכשרי ״ע נותנים לכם הזה הוראה להקים בחשבוננו הנ"ל הרשאה לחיוב חשבוננו, בסכומים ובמועדים שימצאו לכם מידי פעם בפעם 
 :)ככל שסומנו(למגבלות שסומנו לעיל 

  :כמו כן, יחולו ההוראות הבאות .2
 עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב חשבון. .א
 דין.  הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה מאתנו בכתב לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל .ב
הביטול ניתנה ימי עסקים לאחר מועד החיוב. ככל שהודעת  3 -נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על ידנו בכתב לבנק, לא יאוחר מ .ג

 לאחר מועד החיוב, הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול.
, אם נהיה רשאים לדרוש מהבנק בהודעה בכתב לבטל חיוב אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה, או את הסכומים שנקבעו בהרשאה .ד

 נקבעו.
 ב.המוט לבין שבינינו לעסקה הנוגע בכל אחראי אינו הבנק .3
 . בטלה, האחרון החיוב ממועד דשיםחו 24תקופה של  במשך שימוש בה יעשה שלאהרשאה  .4
 בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, .5
 תוך ציון הסיבה. חלטתוהמיד לאחר קבלת  בנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לנו על כךה .6
 אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב. .7
לביטוח  חברה ה"הכשר "יבספח המחובר לזה קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו סכום החיוב ומועדו, יקבע מעת לעת עחברה לביטוח בע"מ"  ה"הכשר -נא אשר ל .8

 ה/ות כפי שיהיו על פי השינויים שיוכנסו בפוליסות מעת לעת.לקביעתם(: תנאי פוליס , על פי )העקרונותבע"מ"
 
 

 
 

  

 חתימת בעלי החשבון  תאריך
 
 

 לכבוד: 

 בנק: ___________________________

 סניף: __________________________

 כתובת סניף: _____________________

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

                

 

 

  הגבלות.הרשאה כללית, שאינה כוללת 
 הרשאה הכוללת לפחות אחת מהמגבלות הבאות: או 
  :תקרת סכום החיוב___________.₪ 
  מועד פקיעת תוקף ההרשאה ביום____/_____/____. 
 

 הוראה לתשלום
 _____   __________________אחר ____ שנתי       חודשי       (  אופן התשלום ) סמן ב 

 לחיוב באמצעות פוליסה קיימתהוראה 

 הגביה באמצעות אמצעי התשלום הניתן במסגרת פוליסת ביטוח מס' ___________________ סוג הפוליסה הקיימת _______________. 
 נו של המבוטח עמו מתבצעת הרכישה, יש לקבל את אישורו של משלם הפוליסה לגביית פרמיה נוספת מחשבונו.במידה ואמצעי התשלום אי

 ________חתימת בעל אמצעי התשלום ) כרטיס אשראי או הוראה לחיוב חשבון( ____________                                                                                           
 הוראה לחיוב כרטיס אשראי

 לאומי קארד              -ויזהויזה כ.א.ל       ישראכארד      דיינרס               אמריקן אקספרס       _____________ אחר________________ 
 כתובת מספר תעודת זהות שם בעל הכרטיס

   

 תוקף מס' כרטיס אשראי
                

/ 
ים שיתחייבו ממני בגין פוליסת ביטוח חיים. טופס ביצוע תשלום זה נחתם על ידי מבלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם הואיל מאשר בזאת כי ברצוני לשלם החיוב

כים, כי הסדר וניתנה על ידי הרשאה לחברת הביטוח להעביר לחברת כרטיסי האשראי חיובים מעת לעת כפי שתפרט חברת הביטוח לחברת כרטיסי האשראי, הנני מס
יום לפני מועד סיום ההסדר. ידוע לי כי הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק  30ום זה יהיה בתוקף כל עוד לא אודיע בכתב לחברת הביטוח לפחות תשל

בי כל חיוב שיועבר אליה על ידוע לי, כי ביצוע הסדר התשלום האמור לעיל מותנה באישור חברת האשראי לג .מספר אחר אויישבמקום הכרטיס שמספרו נקוב בטופס זה 
 ידי חברת הביטוח

 _____________________________ חתימת בעל הכרטיס                                                                                                        

  הוראה לחיוב חשבון
 

 קוד מסלקה סוג חשבון מספר חשבון
 בנק סניף            

     
 

 אסמכתא/ מס' מזהה של הלקוח בחברה קוד מוסד
409  

 : הכשרה חברה לביטוח בע"משם המוסד
  

 
 

 לתשומת לבכם: אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.
 
 ________________________________________  תובת:כ _____________    __________  __________________________      מ"אני/והח .1

 מיקוד                 ישוב              מס'           רחוב                                /ח.פמס' זהות          נק          שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הב             
 

בכפוף מ, "חברה לביטוח בע ההכשרי ״ע נותנים לכם הזה הוראה להקים בחשבוננו הנ"ל הרשאה לחיוב חשבוננו, בסכומים ובמועדים שימצאו לכם מידי פעם בפעם 
 :)ככל שסומנו(למגבלות שסומנו לעיל 

  :כמו כן, יחולו ההוראות הבאות .2
 עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב חשבון. .א
 דין.  הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה מאתנו בכתב לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל .ב
הביטול ניתנה ימי עסקים לאחר מועד החיוב. ככל שהודעת  3 -נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על ידנו בכתב לבנק, לא יאוחר מ .ג

 לאחר מועד החיוב, הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול.
, אם נהיה רשאים לדרוש מהבנק בהודעה בכתב לבטל חיוב אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה, או את הסכומים שנקבעו בהרשאה .ד

 נקבעו.
 ב.המוט לבין שבינינו לעסקה הנוגע בכל אחראי אינו הבנק .3
 . בטלה, האחרון החיוב ממועד דשיםחו 24תקופה של  במשך שימוש בה יעשה שלאהרשאה  .4
 בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, .5
 תוך ציון הסיבה. חלטתוהמיד לאחר קבלת  בנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לנו על כךה .6
 אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב. .7
לביטוח  חברה ה"הכשר "יבספח המחובר לזה קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו סכום החיוב ומועדו, יקבע מעת לעת עחברה לביטוח בע"מ"  ה"הכשר -נא אשר ל .8

 ה/ות כפי שיהיו על פי השינויים שיוכנסו בפוליסות מעת לעת.לקביעתם(: תנאי פוליס , על פי )העקרונותבע"מ"
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 נקבעו.
 ב.המוט לבין שבינינו לעסקה הנוגע בכל אחראי אינו הבנק .3
 . בטלה, האחרון החיוב ממועד דשיםחו 24תקופה של  במשך שימוש בה יעשה שלאהרשאה  .4
 בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, .5
 תוך ציון הסיבה. חלטתוהמיד לאחר קבלת  בנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לנו על כךה .6
 אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב. .7
לביטוח  חברה ה"הכשר "יבספח המחובר לזה קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו סכום החיוב ומועדו, יקבע מעת לעת עחברה לביטוח בע"מ"  ה"הכשר -נא אשר ל .8

 ה/ות כפי שיהיו על פי השינויים שיוכנסו בפוליסות מעת לעת.לקביעתם(: תנאי פוליס , על פי )העקרונותבע"מ"
 
 

 
 

  

 חתימת בעלי החשבון  תאריך
 
 

 לכבוד: 

 בנק: ___________________________

 סניף: __________________________

 כתובת סניף: _____________________

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

                

 

 

 

 
 קוד מסלקה סוג חשבון מספר חשבון

 בנק סניף            
     

 
אסמכתא/ מס' מזהה של הלקוח  קוד מוסד

 בחברה
409  

 
לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מידי _________________  ________________________ -קבלנו הוראות מ

החשבון יאפשר  פעם בפעם ואשר מס' חשבונו/נם בבנקיהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה, רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם, כל עוד מצב
ניעה חוקית או אחרת לביצוען, כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטוח בכתב על ידי בעל/י החשבון או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן זאת, כל עוד לא תהיה מ

 ההסדר. אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי, שנחתם על ידיכם.
 

 ________________ סניף: ________________________ בנק:    :   מת הסניףחתימה וחות                 __________________תאריך  
    

 לכבוד: 
 הכשרה חברה לביטוח בע"מ

 האגף לביטוח חיים
 6המלאכה רח' 

 581180חולון 
 

                

 

 

 

 
 קוד מסלקה סוג חשבון מספר חשבון

 בנק סניף            
     

 
אסמכתא/ מס' מזהה של הלקוח  קוד מוסד

 בחברה
409  

 
לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מידי _________________  ________________________ -קבלנו הוראות מ

החשבון יאפשר  פעם בפעם ואשר מס' חשבונו/נם בבנקיהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה, רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם, כל עוד מצב
ניעה חוקית או אחרת לביצוען, כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטוח בכתב על ידי בעל/י החשבון או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן זאת, כל עוד לא תהיה מ

 ההסדר. אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי, שנחתם על ידיכם.
 

 ________________ סניף: ________________________ בנק:    :   מת הסניףחתימה וחות                 __________________תאריך  
    

 לכבוד: 
 הכשרה חברה לביטוח בע"מ

 האגף לביטוח חיים
 6המלאכה רח' 

 581180חולון 
 

 

 אשראי סהוראה לחיוב כרטי/ הוראה לחיוב חשבו  
  !מבוטח נכבד

•   לתנאי הפוליסה תמשו בהתא מ "חברה לביטוח בע הכשרהבחודש שבו חל תשלו)הפרמיה) "החברה" :להל הנ. הנקובה בפוליסה ותוספותיה, את סכו ל "חיוב הסכו
  .בחשבונ יהווה אישור על תשלו הפרמיה ללא צור בהוכחה נוספת

  .האפשרות לשל פרמיות לפי תכנית זו כפופה בכל מקרה להסכמת החברה ולהסכמת הבנק לפעול על פי הסדר הזה  •
  .לא תכובד בעת הצגתהוהיא ניתנת לביטול א משיכה כלשהיא  השקיההשתתפות בהסדר זה היא בשיטה הדומה להצגת   •
  .החברה מתחייבת בזה שלא למשו כספי מעבר לסכומי המגיעי לה בהתא לתנאי הפוליסה ותוספותיה שעבור מבקש בעל הפוליסה הפעלת הסדר זה  •
  .הסדר זה אפשרי ג על תשלומי בגי החזר הלוואות  •

  .__________________________, ____________________________ :ות/הספר פוליסמ  •
  

  סאשראי בחתימת בעל הכרטי סתשלו בכרטי
  

    כתובת    ז.ת    'גב/אני מר
  

          בתוק עד                                  בעל כרטיס אשראי שמספרו

  
פוליסת ביטוח חיי שיתחייבו ממני בגי החיובי הואיל וניתנה על . מאשר בזאת כי ברצוני לשל ובסכומיה על ידי מבלי לנקוב במספר התשלומי זה נחת טופס ביצוע תשלו

כי הסדר תשלו זה יהיה בתוק , הנני מסכי, אשראיידי הרשאה לחברת הביטוח להעביר לחברת כרטיסי האשראי חיובי מעת לעת כפי שתפרט חברת הביטוח לחברת כרטיסי ה
ידוע לי כי הרשאה זו תהיה בתוק ג לחיוב כרטיס שיונפק במקו הכרטיס שמספרו נקוב בטופס . יו לפני מועד סיו ההסדר 30כל עוד לא אודיע בכתב לחברת הביטוח לפחות 

  .ל מותנה באישור חברת האשראי לגבי כל חיוב שיועבר אליה על ידי חברת הביטוחכי ביצוע הסדר התשלו האמור לעי, זה וישא מספר אחר ידוע לי
  

תארי    סוכ ש    חתימה    מספר סוכ    
                

  הוראה לחיוב

   :לכבוד

    :בנק

סני:    

כתובת הסני:    
  

  ________________________________________________ :כתובת_________________________________      _______________________   מ"ו הח/אני  .1
  מיקוד  ישוב        'מס  רחוב  פ.ח/ זהות .ת' מס  ש בעלי החשבו כמופיע בספרי הבנק                          
  בזה הוראה לחייב את חשבוני/נות לכ באמצעי מגנטי או רשימות ע"נו הנ/י מידי פע שיומצאו לכ ובמועדי בסכומי דמי גמולי תשלו בגי חברה  ההכשרי "ל בסניפכ

  :כמפורט מטה בפרטי ההרשאה, מ"לביטוח בע
  :ידוע לנו כי  .2

 י"ניתנת לביטול עפ ,יו עסקי אחד לאחר מת ההודעה בבנק וכ, שתכנס לתוק "מ"חברה לבטוח בע ה״הכשרמאיתנו בכתב לבנק ול/הודעה ממני י"הוראה זו ניתנת לביטול ע  .א
הוראת כל די.  

  .או הזיכוי/ד החיוב ולפחות יו עסקי אחד לפני מוע, נו לבנק בכתב/שהודעה על כ תימסר על ידי,  לבטל מראש חיוב מסוי ובלבד/נהיה רשאי/אהיה  .ב
  .א נקבעו ,נוכיח לבנק כי החיוב אינו תוא את המועדי או הסכומי שנקבעו בכתב ההרשאה/א אוכיח,  לבטל חיוב לא יותר מתשעי ימי ממועד החיוב/נהיה רשאי/אהיה  .ג

  .המוטב נו להסדיר ע/ה נושאי שעלי, לנו כי הפרטי שצוינו בכתב ההרשאה ומילויי/ידוע לי  .3
  .הבנק הודעה מיוחדת בגי חיובי אלו י"לנו ע/דפי החשבו וכי לא תשלח ליהרשאה זו יופיעו ב^ "לנו כי סכומי החיוב עפ/ידוע לי  .4
  .כל עוד מצב החשבו יאפשר זאת וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוע, הבנק יפעל בהתא להוראות בכתב הרשאה זה  .5
  .תו ציו הסיבה, לנו על כ מיד לאחר קבלת החלטתו/א תהיה לו סיבה סבירה לכ ויודיע לי, נו מ ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה/להוציאני הבנק רשאי  .6
על פי , "מ"לביטוח בע חברה ההכשר" י"יקבע מעת לעת ע, מאתנו סכו החיוב ומועדו/בספח המחובר לזה קבלת הוראות אלו ממני" מ"חברה לביטוח בע ההכשר" נא אשר ל  .7

)שיוכנסו בפוליסות מעת לעת/תנאי פוליסה): העקרונות לקביעת ות כפי שיהיו על פי השינויי.  

            
תארי            חתימת בעלי החשבו  

  
  : לכבוד

  מ"הכשרה חברה לביטוח בע
לביטוח חיי האג  

  2אריה שנקר  'רח
  68010תל אביב 

  
נ /חשבונו' לכבד חיובי בסכומי ובמועדי שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מידי פע בפע ואשר מס_________________________   קבלנו הוראות מ

כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או , כל עוד מצב החשבו יאפשר זאת, רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתא, ל בהתא למפורט בכתב ההרשאהווהכ, בה יהיה נקוב בבנק
או כל עוד לא הוצא/כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטוח בכתב על ידי בעל, אחרת לביצוע ההסדר/ו בעל/י החשבו מ כלפינואישור . י החשבו זה לא יפגע בהתחייבויותיכ ,

  .שנחת על ידיכ, לפי כתב השיפוי
  

    :סני    :בנק      
תארי        חתימה וחותמת הסני  

    ויזה    ישראכרט דיינרס  

    אקספרס אמריק אחר 

  קוד מסלקה  סוג חשבו  חשבו' מס
                        בנק  סני  

          
 

  מזהה של הלקוח בחברה' מס/אסמכתא  קוד מוסד
409    

 

  קוד מסלקה  סוג חשבו  חשבו' מס
                        בנק  סני  

          
 

  בחברה מזהה של הלקוח' מס/אסמכתא  קוד מוסד
409    

 

 

 אשראי סהוראה לחיוב כרטי/ הוראה לחיוב חשבו  
  !מבוטח נכבד

•   לתנאי הפוליסה תמשו בהתא מ "חברה לביטוח בע הכשרהבחודש שבו חל תשלו)הפרמיה) "החברה" :להל הנ. הנקובה בפוליסה ותוספותיה, את סכו ל "חיוב הסכו
  .בחשבונ יהווה אישור על תשלו הפרמיה ללא צור בהוכחה נוספת

  .האפשרות לשל פרמיות לפי תכנית זו כפופה בכל מקרה להסכמת החברה ולהסכמת הבנק לפעול על פי הסדר הזה  •
  .לא תכובד בעת הצגתהוהיא ניתנת לביטול א משיכה כלשהיא  השקיההשתתפות בהסדר זה היא בשיטה הדומה להצגת   •
  .החברה מתחייבת בזה שלא למשו כספי מעבר לסכומי המגיעי לה בהתא לתנאי הפוליסה ותוספותיה שעבור מבקש בעל הפוליסה הפעלת הסדר זה  •
  .הסדר זה אפשרי ג על תשלומי בגי החזר הלוואות  •

  .__________________________, ____________________________ :ות/הספר פוליסמ  •
  

  סאשראי בחתימת בעל הכרטי סתשלו בכרטי
  

    כתובת    ז.ת    'גב/אני מר
  

          בתוק עד                                  בעל כרטיס אשראי שמספרו

  
פוליסת ביטוח חיי שיתחייבו ממני בגי החיובי הואיל וניתנה על . מאשר בזאת כי ברצוני לשל ובסכומיה על ידי מבלי לנקוב במספר התשלומי זה נחת טופס ביצוע תשלו

כי הסדר תשלו זה יהיה בתוק , הנני מסכי, אשראיידי הרשאה לחברת הביטוח להעביר לחברת כרטיסי האשראי חיובי מעת לעת כפי שתפרט חברת הביטוח לחברת כרטיסי ה
ידוע לי כי הרשאה זו תהיה בתוק ג לחיוב כרטיס שיונפק במקו הכרטיס שמספרו נקוב בטופס . יו לפני מועד סיו ההסדר 30כל עוד לא אודיע בכתב לחברת הביטוח לפחות 

  .ל מותנה באישור חברת האשראי לגבי כל חיוב שיועבר אליה על ידי חברת הביטוחכי ביצוע הסדר התשלו האמור לעי, זה וישא מספר אחר ידוע לי
  

תארי    סוכ ש    חתימה    מספר סוכ    
                

  הוראה לחיוב

   :לכבוד

    :בנק

סני:    

כתובת הסני:    
  

  ________________________________________________ :כתובת_________________________________      _______________________   מ"ו הח/אני  .1
  מיקוד  ישוב        'מס  רחוב  פ.ח/ זהות .ת' מס  ש בעלי החשבו כמופיע בספרי הבנק                          
  בזה הוראה לחייב את חשבוני/נות לכ באמצעי מגנטי או רשימות ע"נו הנ/י מידי פע שיומצאו לכ ובמועדי בסכומי דמי גמולי תשלו בגי חברה  ההכשרי "ל בסניפכ

  :כמפורט מטה בפרטי ההרשאה, מ"לביטוח בע
  :ידוע לנו כי  .2

 י"ניתנת לביטול עפ ,יו עסקי אחד לאחר מת ההודעה בבנק וכ, שתכנס לתוק "מ"חברה לבטוח בע ה״הכשרמאיתנו בכתב לבנק ול/הודעה ממני י"הוראה זו ניתנת לביטול ע  .א
הוראת כל די.  

  .או הזיכוי/ד החיוב ולפחות יו עסקי אחד לפני מוע, נו לבנק בכתב/שהודעה על כ תימסר על ידי,  לבטל מראש חיוב מסוי ובלבד/נהיה רשאי/אהיה  .ב
  .א נקבעו ,נוכיח לבנק כי החיוב אינו תוא את המועדי או הסכומי שנקבעו בכתב ההרשאה/א אוכיח,  לבטל חיוב לא יותר מתשעי ימי ממועד החיוב/נהיה רשאי/אהיה  .ג

  .המוטב נו להסדיר ע/ה נושאי שעלי, לנו כי הפרטי שצוינו בכתב ההרשאה ומילויי/ידוע לי  .3
  .הבנק הודעה מיוחדת בגי חיובי אלו י"לנו ע/דפי החשבו וכי לא תשלח ליהרשאה זו יופיעו ב^ "לנו כי סכומי החיוב עפ/ידוע לי  .4
  .כל עוד מצב החשבו יאפשר זאת וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוע, הבנק יפעל בהתא להוראות בכתב הרשאה זה  .5
  .תו ציו הסיבה, לנו על כ מיד לאחר קבלת החלטתו/א תהיה לו סיבה סבירה לכ ויודיע לי, נו מ ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה/להוציאני הבנק רשאי  .6
על פי , "מ"לביטוח בע חברה ההכשר" י"יקבע מעת לעת ע, מאתנו סכו החיוב ומועדו/בספח המחובר לזה קבלת הוראות אלו ממני" מ"חברה לביטוח בע ההכשר" נא אשר ל  .7

)שיוכנסו בפוליסות מעת לעת/תנאי פוליסה): העקרונות לקביעת ות כפי שיהיו על פי השינויי.  

            
תארי            חתימת בעלי החשבו  

  
  : לכבוד

  מ"הכשרה חברה לביטוח בע
לביטוח חיי האג  

  2אריה שנקר  'רח
  68010תל אביב 

  
נ /חשבונו' לכבד חיובי בסכומי ובמועדי שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מידי פע בפע ואשר מס_________________________   קבלנו הוראות מ

כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או , כל עוד מצב החשבו יאפשר זאת, רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתא, ל בהתא למפורט בכתב ההרשאהווהכ, בה יהיה נקוב בבנק
או כל עוד לא הוצא/כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטוח בכתב על ידי בעל, אחרת לביצוע ההסדר/ו בעל/י החשבו מ כלפינואישור . י החשבו זה לא יפגע בהתחייבויותיכ ,

  .שנחת על ידיכ, לפי כתב השיפוי
  

    :סני    :בנק      
תארי        חתימה וחותמת הסני  

    ויזה    ישראכרט דיינרס  

    אקספרס אמריק אחר 

  קוד מסלקה  סוג חשבו  חשבו' מס
                        בנק  סני  

          
 

  מזהה של הלקוח בחברה' מס/אסמכתא  קוד מוסד
409    

 

  קוד מסלקה  סוג חשבו  חשבו' מס
                        בנק  סני  

          
 

  בחברה מזהה של הלקוח' מס/אסמכתא  קוד מוסד
409    

 

                

 

 

  הגבלות.הרשאה כללית, שאינה כוללת 
 הרשאה הכוללת לפחות אחת מהמגבלות הבאות: או 
  :תקרת סכום החיוב___________.₪ 
  מועד פקיעת תוקף ההרשאה ביום____/_____/____. 
 

 הוראה לתשלום
 _____   __________________אחר ____ שנתי       חודשי       (  אופן התשלום ) סמן ב 

 לחיוב באמצעות פוליסה קיימתהוראה 

 הגביה באמצעות אמצעי התשלום הניתן במסגרת פוליסת ביטוח מס' ___________________ סוג הפוליסה הקיימת _______________. 
 נו של המבוטח עמו מתבצעת הרכישה, יש לקבל את אישורו של משלם הפוליסה לגביית פרמיה נוספת מחשבונו.במידה ואמצעי התשלום אי

 ________חתימת בעל אמצעי התשלום ) כרטיס אשראי או הוראה לחיוב חשבון( ____________                                                                                           
 הוראה לחיוב כרטיס אשראי

 לאומי קארד              -ויזהויזה כ.א.ל       ישראכארד      דיינרס               אמריקן אקספרס       _____________ אחר________________ 
 כתובת מספר תעודת זהות שם בעל הכרטיס

   

 תוקף מס' כרטיס אשראי
                

/ 
ים שיתחייבו ממני בגין פוליסת ביטוח חיים. טופס ביצוע תשלום זה נחתם על ידי מבלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם הואיל מאשר בזאת כי ברצוני לשלם החיוב

כים, כי הסדר וניתנה על ידי הרשאה לחברת הביטוח להעביר לחברת כרטיסי האשראי חיובים מעת לעת כפי שתפרט חברת הביטוח לחברת כרטיסי האשראי, הנני מס
יום לפני מועד סיום ההסדר. ידוע לי כי הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק  30ום זה יהיה בתוקף כל עוד לא אודיע בכתב לחברת הביטוח לפחות תשל

בי כל חיוב שיועבר אליה על ידוע לי, כי ביצוע הסדר התשלום האמור לעיל מותנה באישור חברת האשראי לג .מספר אחר אויישבמקום הכרטיס שמספרו נקוב בטופס זה 
 ידי חברת הביטוח

 _____________________________ חתימת בעל הכרטיס                                                                                                        

  הוראה לחיוב חשבון
 

 קוד מסלקה סוג חשבון מספר חשבון
 בנק סניף            

     
 

 אסמכתא/ מס' מזהה של הלקוח בחברה קוד מוסד
409  

 : הכשרה חברה לביטוח בע"משם המוסד
  

 
 

 לתשומת לבכם: אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.
 
 ________________________________________  תובת:כ _____________    __________  __________________________      מ"אני/והח .1

 מיקוד                 ישוב              מס'           רחוב                                /ח.פמס' זהות          נק          שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הב             
 

בכפוף מ, "חברה לביטוח בע ההכשרי ״ע נותנים לכם הזה הוראה להקים בחשבוננו הנ"ל הרשאה לחיוב חשבוננו, בסכומים ובמועדים שימצאו לכם מידי פעם בפעם 
 :)ככל שסומנו(למגבלות שסומנו לעיל 

  :כמו כן, יחולו ההוראות הבאות .2
 עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב חשבון. .א
 דין.  הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה מאתנו בכתב לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל .ב
הביטול ניתנה ימי עסקים לאחר מועד החיוב. ככל שהודעת  3 -נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על ידנו בכתב לבנק, לא יאוחר מ .ג

 לאחר מועד החיוב, הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול.
, אם נהיה רשאים לדרוש מהבנק בהודעה בכתב לבטל חיוב אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה, או את הסכומים שנקבעו בהרשאה .ד

 נקבעו.
 ב.המוט לבין שבינינו לעסקה הנוגע בכל אחראי אינו הבנק .3
 . בטלה, האחרון החיוב ממועד דשיםחו 24תקופה של  במשך שימוש בה יעשה שלאהרשאה  .4
 בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, .5
 תוך ציון הסיבה. חלטתוהמיד לאחר קבלת  בנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לנו על כךה .6
 אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב. .7
לביטוח  חברה ה"הכשר "יבספח המחובר לזה קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו סכום החיוב ומועדו, יקבע מעת לעת עחברה לביטוח בע"מ"  ה"הכשר -נא אשר ל .8

 ה/ות כפי שיהיו על פי השינויים שיוכנסו בפוליסות מעת לעת.לקביעתם(: תנאי פוליס , על פי )העקרונותבע"מ"
 
 

 
 

  

 חתימת בעלי החשבון  תאריך
 
 

 לכבוד: 

 בנק: ___________________________

 סניף: __________________________

 כתובת סניף: _____________________

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

                

 

 

  הגבלות.הרשאה כללית, שאינה כוללת 
 הרשאה הכוללת לפחות אחת מהמגבלות הבאות: או 
  :תקרת סכום החיוב___________.₪ 
  מועד פקיעת תוקף ההרשאה ביום____/_____/____. 
 

 הוראה לתשלום
 _____   __________________אחר ____ שנתי       חודשי       (  אופן התשלום ) סמן ב 

 לחיוב באמצעות פוליסה קיימתהוראה 

 הגביה באמצעות אמצעי התשלום הניתן במסגרת פוליסת ביטוח מס' ___________________ סוג הפוליסה הקיימת _______________. 
 נו של המבוטח עמו מתבצעת הרכישה, יש לקבל את אישורו של משלם הפוליסה לגביית פרמיה נוספת מחשבונו.במידה ואמצעי התשלום אי

 ________חתימת בעל אמצעי התשלום ) כרטיס אשראי או הוראה לחיוב חשבון( ____________                                                                                           
 הוראה לחיוב כרטיס אשראי

 לאומי קארד              -ויזהויזה כ.א.ל       ישראכארד      דיינרס               אמריקן אקספרס       _____________ אחר________________ 
 כתובת מספר תעודת זהות שם בעל הכרטיס

   

 תוקף מס' כרטיס אשראי
                

/ 
ים שיתחייבו ממני בגין פוליסת ביטוח חיים. טופס ביצוע תשלום זה נחתם על ידי מבלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם הואיל מאשר בזאת כי ברצוני לשלם החיוב

כים, כי הסדר וניתנה על ידי הרשאה לחברת הביטוח להעביר לחברת כרטיסי האשראי חיובים מעת לעת כפי שתפרט חברת הביטוח לחברת כרטיסי האשראי, הנני מס
יום לפני מועד סיום ההסדר. ידוע לי כי הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק  30ום זה יהיה בתוקף כל עוד לא אודיע בכתב לחברת הביטוח לפחות תשל

בי כל חיוב שיועבר אליה על ידוע לי, כי ביצוע הסדר התשלום האמור לעיל מותנה באישור חברת האשראי לג .מספר אחר אויישבמקום הכרטיס שמספרו נקוב בטופס זה 
 ידי חברת הביטוח

 _____________________________ חתימת בעל הכרטיס                                                                                                        

  הוראה לחיוב חשבון
 

 קוד מסלקה סוג חשבון מספר חשבון
 בנק סניף            

     
 

 אסמכתא/ מס' מזהה של הלקוח בחברה קוד מוסד
409  

 : הכשרה חברה לביטוח בע"משם המוסד
  

 
 

 לתשומת לבכם: אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.
 
 ________________________________________  תובת:כ _____________    __________  __________________________      מ"אני/והח .1

 מיקוד                 ישוב              מס'           רחוב                                /ח.פמס' זהות          נק          שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הב             
 

בכפוף מ, "חברה לביטוח בע ההכשרי ״ע נותנים לכם הזה הוראה להקים בחשבוננו הנ"ל הרשאה לחיוב חשבוננו, בסכומים ובמועדים שימצאו לכם מידי פעם בפעם 
 :)ככל שסומנו(למגבלות שסומנו לעיל 

  :כמו כן, יחולו ההוראות הבאות .2
 עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב חשבון. .א
 דין.  הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה מאתנו בכתב לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל .ב
הביטול ניתנה ימי עסקים לאחר מועד החיוב. ככל שהודעת  3 -נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על ידנו בכתב לבנק, לא יאוחר מ .ג

 לאחר מועד החיוב, הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול.
, אם נהיה רשאים לדרוש מהבנק בהודעה בכתב לבטל חיוב אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה, או את הסכומים שנקבעו בהרשאה .ד

 נקבעו.
 ב.המוט לבין שבינינו לעסקה הנוגע בכל אחראי אינו הבנק .3
 . בטלה, האחרון החיוב ממועד דשיםחו 24תקופה של  במשך שימוש בה יעשה שלאהרשאה  .4
 בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, .5
 תוך ציון הסיבה. חלטתוהמיד לאחר קבלת  בנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לנו על כךה .6
 אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב. .7
לביטוח  חברה ה"הכשר "יבספח המחובר לזה קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו סכום החיוב ומועדו, יקבע מעת לעת עחברה לביטוח בע"מ"  ה"הכשר -נא אשר ל .8

 ה/ות כפי שיהיו על פי השינויים שיוכנסו בפוליסות מעת לעת.לקביעתם(: תנאי פוליס , על פי )העקרונותבע"מ"
 
 

 
 

  

 חתימת בעלי החשבון  תאריך
 
 

 לכבוד: 

 בנק: ___________________________

 סניף: __________________________

 כתובת סניף: _____________________

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

                

 

 

  הגבלות.הרשאה כללית, שאינה כוללת 
 הרשאה הכוללת לפחות אחת מהמגבלות הבאות: או 
  :תקרת סכום החיוב___________.₪ 
  מועד פקיעת תוקף ההרשאה ביום____/_____/____. 
 

 הוראה לתשלום
 _____   __________________אחר ____ שנתי       חודשי       (  אופן התשלום ) סמן ב 

 לחיוב באמצעות פוליסה קיימתהוראה 

 הגביה באמצעות אמצעי התשלום הניתן במסגרת פוליסת ביטוח מס' ___________________ סוג הפוליסה הקיימת _______________. 
 נו של המבוטח עמו מתבצעת הרכישה, יש לקבל את אישורו של משלם הפוליסה לגביית פרמיה נוספת מחשבונו.במידה ואמצעי התשלום אי

 ________חתימת בעל אמצעי התשלום ) כרטיס אשראי או הוראה לחיוב חשבון( ____________                                                                                           
 הוראה לחיוב כרטיס אשראי

 לאומי קארד              -ויזהויזה כ.א.ל       ישראכארד      דיינרס               אמריקן אקספרס       _____________ אחר________________ 
 כתובת מספר תעודת זהות שם בעל הכרטיס

   

 תוקף מס' כרטיס אשראי
                

/ 
ים שיתחייבו ממני בגין פוליסת ביטוח חיים. טופס ביצוע תשלום זה נחתם על ידי מבלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם הואיל מאשר בזאת כי ברצוני לשלם החיוב

כים, כי הסדר וניתנה על ידי הרשאה לחברת הביטוח להעביר לחברת כרטיסי האשראי חיובים מעת לעת כפי שתפרט חברת הביטוח לחברת כרטיסי האשראי, הנני מס
יום לפני מועד סיום ההסדר. ידוע לי כי הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק  30ום זה יהיה בתוקף כל עוד לא אודיע בכתב לחברת הביטוח לפחות תשל

בי כל חיוב שיועבר אליה על ידוע לי, כי ביצוע הסדר התשלום האמור לעיל מותנה באישור חברת האשראי לג .מספר אחר אויישבמקום הכרטיס שמספרו נקוב בטופס זה 
 ידי חברת הביטוח

 _____________________________ חתימת בעל הכרטיס                                                                                                        

  הוראה לחיוב חשבון
 

 קוד מסלקה סוג חשבון מספר חשבון
 בנק סניף            

     
 

 אסמכתא/ מס' מזהה של הלקוח בחברה קוד מוסד
409  

 : הכשרה חברה לביטוח בע"משם המוסד
  

 
 

 לתשומת לבכם: אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.
 
 ________________________________________  תובת:כ _____________    __________  __________________________      מ"אני/והח .1

 מיקוד                 ישוב              מס'           רחוב                                /ח.פמס' זהות          נק          שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הב             
 

בכפוף מ, "חברה לביטוח בע ההכשרי ״ע נותנים לכם הזה הוראה להקים בחשבוננו הנ"ל הרשאה לחיוב חשבוננו, בסכומים ובמועדים שימצאו לכם מידי פעם בפעם 
 :)ככל שסומנו(למגבלות שסומנו לעיל 

  :כמו כן, יחולו ההוראות הבאות .2
 עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב חשבון. .א
 דין.  הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה מאתנו בכתב לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל .ב
הביטול ניתנה ימי עסקים לאחר מועד החיוב. ככל שהודעת  3 -נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על ידנו בכתב לבנק, לא יאוחר מ .ג

 לאחר מועד החיוב, הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול.
, אם נהיה רשאים לדרוש מהבנק בהודעה בכתב לבטל חיוב אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה, או את הסכומים שנקבעו בהרשאה .ד

 נקבעו.
 ב.המוט לבין שבינינו לעסקה הנוגע בכל אחראי אינו הבנק .3
 . בטלה, האחרון החיוב ממועד דשיםחו 24תקופה של  במשך שימוש בה יעשה שלאהרשאה  .4
 בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, .5
 תוך ציון הסיבה. חלטתוהמיד לאחר קבלת  בנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לנו על כךה .6
 אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב. .7
לביטוח  חברה ה"הכשר "יבספח המחובר לזה קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו סכום החיוב ומועדו, יקבע מעת לעת עחברה לביטוח בע"מ"  ה"הכשר -נא אשר ל .8

 ה/ות כפי שיהיו על פי השינויים שיוכנסו בפוליסות מעת לעת.לקביעתם(: תנאי פוליס , על פי )העקרונותבע"מ"
 
 

 
 

  

 חתימת בעלי החשבון  תאריך
 
 

 לכבוד: 

 בנק: ___________________________

 סניף: __________________________

 כתובת סניף: _____________________

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

הוראה לחיוב חשבון / הוראה לחיוב כרטיס אשראי
מבוטח נכבד!

בחודש שבו חל תשלום בהתאם לתנאי הפוליסה תמשוך הכשרה חברה לביטוח בע"מ )להלן: "החברה"( את סכום הפרמיה, הנקובה בפוליסה ותוספותיה. חיוב הנ"ל 	 
בחשבונך יהווה אישור על תשלום הפרמיה ללא צורך בהוכחה נוספת.

האפשרות לשלם פרמיות לפי תכנית זו כפופה בכל מקרה להסכמת החברה ולהסכמת הבנק לפעות על פי הסדר זה.	 
ההשתתפות בהסדר זה היא בשיטה הדומה להצגת השקים – והיא ניתנת לביטול אם משיכה כלשהיא לא תכובד בעת הצגתה.	 
החברה מתחייבת בזה שלא למשוך כספים מעבר לסכומים המגיעים לה בהתאם לתנאי הפוליסה ותוספותיה שעבורן מבקש בעל הפוליסה / המשלם הפעלת הסדר זה.	 
הסדר זה אפשרי גם על תשלומים בגין החזר הלוואות	 
 מספר פוליסה /ות ___________________________, ________________________________.	 


