
 

 הרשאה לחיוב חשבון בכרטיס אשראי

 שלמה חברה לביטוח בע"מ" הרשאה זו מיועדת לתשלום השתתפות עצמית ב"ש.
 

 במשבצת של החברה המתאימה( X)נא סמן הוראת בעל כרטיס האשראי 

 דיינרס קלאב ישראל בע"מ אמריקן אקספרס  ישראכרט בע"מ  כ.א.ל.  -ויזה   לכבוד:
 

 מספר ת.ז. של המבוטח )או מס' חברה(  שם בעל הכרטיס
           
            

 מס' טלפון בעל הכרטיס   כתובת בעל הכרטיס 
           
           

 

 שם  סוכן מספר סוכן  תחילת ביטוח מספר פוליסה
                         
                         

 

אני החתום מטה נותן לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו כמשמעותו לתנאי הצטרפות להסדר כרטיסי האשראי 
שלמה חברה לביטוח בע"מ" ואשר  בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם באמצעים מגנטיים או רשימות על ידי "ש.

 מספר הכרטיס שלי יהא נקוב בהן.
לא תחול עליכם אחריות בקשר לאי אספקתם, טיבם או איכותם של שירותי ביטוח שנרכשו באמצעות הכרטיס הנ"ל בין 

שר שלמה חברה לביטוח בע"מ" בק ע"י הרשאה זו, ובין אחרת, ואתם לא תהיו חייבים לנקוט בצעדים כלשהם כנגד "ש.
 לטענות שיהיו לי אם יהיו.

 שלמה חברה לביטוח בע"מ". "ש.-ידוע לי/לנו כי הוראה זו ניתנת לביטול על ידי הודעה ממני/מאתנו בכתב ל
ידוע לי/לנו כי שובר זה נחתם על ידי/נו בלי לנקוב במספר תשלומים וסכומים וכי הרשאה זו תהא בתוף גם לכרטיס שיונפק 

 קוב בשובר זה.כתחלופה לכרטיס שמספרו נ
שלמה חברה לביטוח בע"מ רשאית להוציאני מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה ולהודיעני על כך לאחר  ידוע לי/נו כי ש.

 קבלת החלטתה.

 תאריך_____________ חתימת בעל הכרטיס____________________ 

 התחייבות הסוכן בהוראה טלפונית
 

שימוש במספר כרטיס האשראי שנמסר לי על ידי הלקוח, ייעשה אך ורק בגין אני החתום מטה מתחייב בזאת, כי כל  .1
אותה פוליסה המצוינת לעיל, שהלקוח הרשה לחייב את חשבונו בגינה במפורש, ואני מתחייב שלא ייעשה על ידי ו/או 

 מטעמי שימוש אחר במספר כרטיס האשראי שנמסר לי על ידו.
זה על ידי או ממי מעובדי, אלא לאחר שהלקוח אישר אישית והזדהה לא ייעשה כל שימוש במספר כרטיס אשראי  .2

 אישית על ידי מתן מספר תעודת הזהות ולאחר שווידאתי שהחיוב נעשה באישורו האישי של בעל הכרטיס.
הנני מתחייב כי האחריות הבלעדית לשמירת סודיות מספר כרטיס האשראי או כל מידע אחר שנמסר לי על ידי הלקוח  .3

 ותו כרטיס תחול עלי בלבד.בקשר לא
שלמה חברה לביטוח בע"מ מכוחה של הוראה שניתנה  כל חיוב כספי ו/או כל נזק כספי שיגרמו לחברת האשראי ו/או ש. .4

 שלא בהרשאתו המפורשת של המבוטח, וכן כל חיוב שיבוצע באמצעותי שלא כדין, יחולו עלי ואני אשא בהם לבדי.
תחויב לשלם סכום כלשהו בגין פעולה שבוצעה באמצעותי שלא כדין כמפורט בסעיף שלמה חברה לביטוח בע"מ  אם ש. .5

שלמה חברה לביטוח  שלמה חברה לביטוח בע"מ תוך שבעה ימים מהמועד בו אקבל מש. לעיל, אשיב סכום זה לש. 4
 בע"מ הודעה על דבר חיובה כאמור לעיל.

 ולראיה באתי על החתום

  חתימה וחותמת ______________ /סוכנת __________________________ שם הסוכןתאריך ________
 _ תאריך _______________ חתימה ___________________שם מלא( _________________הוקש ע"י )

 ללקוח. -תיק פוליסה, עותק רביעי  -לסוכן, עותק שלישי  -לחברה, עותק שני  -עותק מקור 
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