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  2016באוקטובר,  31
  

  
  
  
  

  לקוחות נכבדים,       
  
  

  לחיוב חשבוןהוראה  – 2017שלומי שכר טרחה לשנת ביצוע תהנדון: 
  

  

באמצעות עבור שכר טרחתנו תשלום רוג של מערכת הגבייה כך שיתאפשר שדבימים אלו מבצע משרדינו  .1

יות מיותרות שיחסוך עלו על הליכי התשלום והגבייה, במהלךוזאת במטרה להקל הבנק חיוב חשבון לת והרשא

  שליחים, דואר...) וימנע טעויות.פנקסי שיקים, (

ואילך כפי שיוחלט  2017שוטף לשנת ה שכר הטרחהוישמש לגביית  2017השימוש במערכת יחל מחודש ינואר  .2

  ויוסכם עם כל לקוח.

נו נבקשכם למלא ולהחתים את הבנק על הטופס המצ"ב ולהחזירו למשרד חשבונכם,לצורך ביצוע הרשאת חיוב  .3

 צורך לשלוח טופס מקור , ניתן לשלוח בפקס/מייל). איןחתום (

  

  נודה לשיתוף פעולה מצידכם.       

  
  

  

  

  בכבוד רב                     

  ושות' גוזלן לוריא                                   

  רואי חשבון                                  
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  ןגוזלן לוריא ושות' רואי חשבו
                                                        03-5602226-, פקס03-5603535-טלפון 61001, תל אביב 1גולדברג 

  
  לקוח נכבד/ה,

  תשלום תקופתי המוסכם בינינו: גוזלן לוריא ושות' רואי חשבוןבחודש ימשך מחשבונך ע"י  15-ב

 הסכומים לא צמודים למדד המחירים לצרכן וכוללים מע"מ. •

 חיוב הסכום בחשבונך יהווה אישור לתשלום ללא צורך בהצגת הוכחה נוספת. •

 המגיעים לה.ו אשר סוכמו מתחייבת בזה שלא למשוך כספים מעבר לסכומים אי חשבוןגוזלן לוריא ושות' רו •
  
  

  הוראה לחיוב חשבון  כבוד,                          ל
  

  בנק __________________________________
  

  סניף__________________________________
  

  כתובת סניף_____________________________
  

 ______________________________________________________________________אני/ו הח"מ  .1
 מס' זהות/ח"פ                  שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק                                                                                    

                                                              
  כתובת

_____________________________________________________________________________  
  טלפון                               רחוב                           מס'                            עיר                                 מיקוד                                                    

  
חשבונאיים בסכומים ובמועדים  םשירותיגין נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם, ב

  כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה". גוזלן  לוריא ושות' רואי חשבוןשיוצאו לכם מידי פעם בפעם באמצעי מגנטי ע"י 

 ידוע לי/לנו כי: .2

שתכנס לתוקף,  ולגוזלן לוריא ושות' רואי חשבוןו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאיתנו בכתב לבנק הוראה ז  .א
 עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן, ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.יום 

ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום -אהיה/נהיה רשאי/ים לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על  .ב
 עסקים אחד לפניי מועד החיוב.

 ידוע לי/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב, .3

ידוע לי/לנו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו,יופיעו בדפי החשבון וכי לא תשלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת  .4
 בגין חיובים אלה.

יעה חוקית נשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מהבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב הח .5
 או אחרת לביצוען.

הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך  .6
 מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.

 ת הוראות אלו ממני/מאיתנו.המחובר לזה, קבל חבספ לגוזלן לוריא ושות' רואי חשבוןנא לאשר  .7

 
  פרטי ההרשאה                                                                    

  עפ"י המוסכם בינינוגוזלן לוריא ושות' רואי חשבון ע"י  חשבונך יחויב מידיי _____ _____ _____ 
  אחר  חודש       רבעון                                           

  
  ________________________אריך ___________________                                             חתימת בעלי החשבון ת

                                                                                                    

         אישור הבנק                                          
   

  לכבוד,
  גוזלן לוריא ושות' רואי חשבון

  1גולדברג 
  61001תל אביב 

  
י מגנטי שתציגו קבלנו הוראות מ___________________________________________ לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצע

לנו מידי פעם בפעם, ואשר מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה. רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל 
-עליעה חוקית או אחרת לביצוען ; כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב נבהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת; כל עוד לא תהיה מ

  ידכם.-כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על םידי בעל/י החשבון, או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר. אישור זה לא יפגע בהתחייבותכ
  
  

  בכבוד רב, בנק ________________________________

  קוד מחלקה  סוג חשבון  מספר חשבון בבנק

  
  

  בנק  סניף  

    

מזהה של הלקוח  אסמכתא/מס'  קוד המוסד
  בחברה

  גוזלן לוריא ושות' רואי חשבון  1420

  קוד מחלקה  סוג חשבון  מספר חשבון בבנק

  
  

  בנק  סניף  

    


