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 תאריך ______________ 

 לכבוד פרו שיא 

 שלום רב, 

 ישירות לחשבון הבנק  בקשה לביצוע תשלומים באמצעות העברת כספיםהנדון: 

 

  / אני הח"מ ________________________________, ת.ז. _______________________ 

אנו הח"מ ___________________________________________, מורשי חתימה מטעם חב'  

מס'   "החברה"(/  )להלן:   ____________________ ח.פ.   __________________________

מ  ____________________ מורשה  ____________________  עוסק  הכנסה  מס  תיק  ס' 

  ,_____________________ טל.  מס'   ________________________________ כתובת 

 Emailטלפון נייד _______________________ פקס _________________________,          

 דוא"ל __________________________________________. 

שהכ .1 בזאת  "מבקש/ים  )להלן:  בע"מ  ותשתיות  בניה  הנדסה  שיא  לפרו  שיגיעו  פרו  ספים 

"( מפעם לפעם ישולמו לחברה באמצעות העברתם ישירות לחשבון הבנק, שפרטיו הם שיא

משפטית   מניעה  קיימת  בהם  במקרים  למעט   ) הבנק"  "חשבון   : )להלן  להלן,  כמפורט 

 מלעשות כן. 

  פרו שיא ון הבנק יחשב כמשולם ע"י  הריני/ו מצהיר/ים בזה, שכל תשלום שירשם בחשב  .2

 לידי החברה באותו יום בו זוכה חשבון הבנק.

על כל שינוי בפרטי חשבון הבנק    פרו שיאהננו מתחייבים להודיע בכתב למחלקת הנהח"ש ב .3

המצוינים להלן, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על כל שינוי בבעלות על חשבון  

חשבון הבנק ו/או בפרטי חשבון הבנק שאליו מבוקשת העברת הבנק ו/או בזכויות הפעולה ב 

תוסיף ותשלם לחברה באמצעות    פרו שיאהכספים וברור לי/נו שאם לא אעשה/נעשה כן,  

 העברה ישירות לחשבון הבנק ולא תהיינה לחברה כל טענה ו/או תובענה בקשר לכך. 

הורתה    פרו שיאלאחר שניתנה על ידי  החברה הודעה כאמור על שינוי פרטי חשבון הבנק   .4

בפועל   הועברו  לפני שהכספים  להעביר כספים לחשבון הבנק שפרטיו מצוינים להלן, אך 

רו  פמכל אחריות במקרה שלא יעלה בידי    פרו שיאלחשבון הבנק, כי אז החברה פוטרת את  

 לעצור את ביצוע העברת הכספים.  שיא

ימי עסקים    5אית תוך  , בהעברה בנקפרו שיאהננו מתחייבים באופן בלתי חוזר להחזיר ל .5

פנתה בדרישה בכתב למנהל תיק הלקוח בחברה, כל סכום אשר שולם על    רו שיא פמעת ש

בטעות    פרו שיאבטעות. במקרה שחלף האמור לעייל והסכום ששולם על ידי    פרו שיא ידי  

תהא רשאית בכל עת לקזז את הסכום   פרו שיאלא יוחזר על ידי החברה, אזי מוסכם כי  

סכו מכל  בטעות  שששולם  שיאם  ובתוספת    פרו  הקרוב,  התשלום  במועד  לחברה  חייבת 

 . 2%הפרשי ריבית פיגורים בגובה הפריים +



לבקש ולקבל מהבנק בו מתנהל החשבון כל הבהרה, וכמו כן    פרו שיא ניתן בזאת היתר ל  .6

הבהרות כאלה, הכל בין בכתב או בע"פ לגבי העברות כספים    פרו שיאהיתר לבנק ליתן ל

 בלבד.  פרו שיאבנק ע"י ופעולות זיכוי חשבון ה

שומרת לעצמה את הזכות לבצע תשלומים באמצעות המחאות או    פרו שיאידוע לחברה, כי   .7

 בכל דרך אחרת שתמצא לנכון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

  30בקשה זו תהיה בתוקף עד לביטולה על ידי החברה או על ידכם לאחר מתן הודעה בכתב   .8

 יום מראש של צד למשנהו. 

 

 :הפרטיםלהלן 

 שם הבנק _______________________________ קוד הבנק _______________  

 שם הסניף ______________________________ קוד הסניף ________________  

 מס' חשבון ________________ ע"ש _____________________ ת.ז./ח.פ. ____________  

________________________ ומיקוד  טל.  כתובת  מס'   _____________

 ____________________ מס' פקס. __________________ 

 

           

 חתימה       תאריך 

 

 

  אישור הבנק/ לחילופין מסמך של הבנק 

 הבנק מאשר בזאת כי החתום/ים לעיל הוא/הם בעל/י החשבון המורשים לחתום בחשבון:

 ____________________________ מספר הסניף: _________________ מספר: 

 והרשאים לחייב את החשבון בחתימתכם. 

 

          

 חתימה     תאריך 

 

 1אישור רואי חשבון / עורך דין

 
1    / במידה והבנק לא הסכים למלא את הטופס הנ"ל וצרף מסמך שלו, יש למלא אישור רו"ח

 עו"ד. 



אני: ___________________ רו"ח/עו"ד, מרחוב_____________________ מאשר בזאת כי  

וביום    ____________ מעלה:  חתמו   __________________-     ,____________________

  המורשים לחתום בשם: ________________. 

 תאריך:____________ חתימה וחותמת רו"ח/עו"ד: ____________________________  

  

  



 


