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  תאריך:
  

  שם הלקוח:
  
          

          ן:-מס' ח
  

  סניף:
 

  למוטב הרשאהחיובים על פי ביטול 
 

 את הביטול המתאים(: X-אנו הח"מ מבקשים להודיעכם על )*יש לסמן ב .1
 

 ביטול חיוב בודד 
לן )להלן: בהמשך להוראה שנתנו לכם בדבר הרשאה לחיוב חשבון, שפרטיה מפורטים לה 

ו של חיוב אותו יש לשלם על פי ההרשאה בתאריך "(, הרינו מודיעים על ביטולההרשאה"
 למרות ההרשאה. לפרוע את החיוב הנ"ומורים לכם שלא ל  ________

 ידוע לנו כי הודעתנו זו צריכה להימסר לכם לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
בהתאם לתעריפון ₪ נ"ל כרוך בעמלה בסך __________ ידוע לנו כי ביצוע בקשתנו והביטול ה

 .בעמלה זו לחייב את חשבוננו הנ"ל הבנק ואנו מבקשים ומאשרים
 

    ביטול הרשאה לחיוב חשבון 
 בהמשך להוראה שנתנו לכם בדבר הרשאה לחיוב חשבון, שפרטיה מפורטים להלן )להלן: 

מורים לכם שלא לכבד כל הוראה על "(, הרינו מודיעים על ביטולה של ההרשאה  וההרשאה"
 .  החל מיום __________ פיה

 ידוע לנו כי הודעתנו זו תיכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק.
בהתאם ₪  ידוע לנו כי ביצוע בקשתנו והביטול הנ"ל כרוך בעמלה  בסך ____________

  .בעמלה זו הנ"ללחייב את חשבוננו  לתעריפון הבנק ואנו מבקשים ומאשרים 
 

אנו מאשרים כי במקרה ופעלתם על פי ההרשאה בכל אופן שהוא קודם לקבלת הודעה זו ו/או  .2
על אף האמור לעיל, לחייב את  –בתוך יום עסקים ממועד קבלת הודעתנו זו, תהיו רשאים 

י יד-חשבוננו בסכום החיוב/ים. הודעה זו תיחשב כאילו התקבלה אך ורק לאחר אישור קבלתה  על
 בנקאי בסניף.

 

אנו מתחייבים בזה לפצות ו/או לשפות אתכם בכל עת על פי דרישתכם הראשונה בגין כל הוצאה  .3
שתוציאו, ובגין כל הנזקים וההפסדים שיגרמו לכם, במישרין או בעקיפין בגין הוראת ביטול זו. 

ייבותנו זו, מבלי לגרוע מכלליות האמור, אתם תהיו רשאים לקזז כל סכום המגיע לכם בגין התח
מכל הכספים ו/או ניירות ערך ו/או פקדונות ו/או נכסים, מכל מין וסוג שהוא, השייכים לנו 

 ומתנהלים בבנק.
 

 נחתם כתב זה על ידי יחיד, ייחשב ככתוב בלשון יחיד. .4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    תאריך קבלת ההודעה:

    שעת קבלת ההודעה: 

    חתימת הלקוח: 

 _____________חתימת הבנקאי:______
 

 פרטי ההרשאה
 

   /   /   תאריך מתן ההרשאה:
  

        קוד מוטב:
  

  שם המוטב:
  
          

          בחשבון מספר:
  

  הערות:
 

 פנימי לבנק

    תאריך ביצוע ההוראה: 

    שעת ביצוע ההוראה: 

    חתימת הבנקאי: 
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 הודעה על ביטול הוראתנו לביטול חיוב בודד על פי הרשאה 

 

לעניין חיוב על פי    אנו הח"מ מבטלים בזה את הוראת הביטול  שנתנו ביום  .1

ומורים לכם   ההרשאה אשר פרטיה מפורטים לעיל ואשר  פירעונו הינו בתאריך _____________

 .לפרוע את החיוב הנ"ל

 הודעתנו זו צריכה להימסר לכם לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.ידוע לנו כי 

בהתאם לתעריפון הבנק בגין ביטול הוראת הביטול ____________₪ ידוע לנו כי נחוייב בעמלה בסך 

 וזאת בנוסף לעמלה בגין הוראת הביטול.

 

חיוב בודד על פי  ודעתנו על ביטול הוראתנו לביטולאנו מאשרים כי במקרה ופעלתם על פי ה .2

ו/או באם הודעתנו זו לא ניתנה לפחות יום  ל אופן שהוא קודם לקבלת הודעה זוכבהרשאה שנתנו 

חייב את חשבוננו בסכום שלא לעל אף האמור לעיל,  -, תהיו רשאים עסקים אחד לפני מועד החיוב

 בסניף. נקאי ידי ב-על אישור קבלתה החיוב/ים. הודעה זו תחשב כאילו התקבלה אך ורק לאחר

 

אנו מתחייבים בזה לפצות ו/או לשפות אתכם בכל עת על פי דרישתכם הראשונה בגין כל הוצאה  .3

ודעתנו על ביטול שתוציאו, ובגין כל הנזקים וההפסדים שיגרמו לכם, במישרין או בעקיפין בגין ה

תהיו רשאים לקזז  . מבלי לגרוע מכלליות האמור, אתםהוראתנו לביטול חיוב בודד על פי הרשאה זו

כל סכום המגיע לכם בגין התחייבותנו זו, מכל הכספים ו/או ניירות ערך ו/או פיקדונות ו/או נכסים, 

 מכל מין וסוג שהוא, השייכים לנו ומתנהלים בבנק.

 

 נחתם כתב זה ע"י יחיד ייחשב ככתוב בלשון יחיד. .4

 

 

 
    תאריך קבלת ההודעה:

    שעת קבלת ההודעה: 

    הלקוח: חתימת 

 חתימת הבנקאי:___________________
 
 
 

 

 פנימי לבנק

    תאריך ביצוע ההוראה: 

    שעת ביצוע ההוראה: 

    חתימת הבנקאי: 
   


