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 בקשה להעברת כספים ישירות לחשבון הבנקהנדון: 
 

 אנו הח"מ:
 

 ___שם הספק ____________________________ מס' ע.מ/ת.ז./מלכ"ר __________________
 

  _________________מס טלפון נייד:_____________כתובת )כולל מיקוד( _________________
 

       ____________________ :E-mail     __________מס' פקס: ___ מס' טלפון ______________
 

על פי החשבוניות שנגיש לכם, תשלומי התקדמות  אוניברסיטת רייכמןמבקשים בזאת, שהכספים המגיעים לנו מאת  .1
ין להלן, למעט מקרים בהם קיימת מניעה משפטית להעברה ו בבנק המצונונאו כל זכאות שלנו, יועברו ישירות לחשב

 כאמור.
 אוניברסיטת רייכמןשכל סכום כאמור לעיל שייזקף בחשבון יחשב כאילו הוא שולם על ידי הרינו מצהירים בזאת,  .2

 ממש ביום זיכוי החשבון בבנק, וכאילו אושרה קבלתו בחתימת ידינו.

הווה תשלום עבור המגיע לנו, ואם תהיה לו טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מל, העברה לחשבון, כהגדרתו לעי .3
בקשר להעברה ולזיכוי החשבון כאמור, נפנה בקשה לזיכוי החשבון כאמור, ובלבד שדרישה כזאת  אוניברסיטת רייכמן

 ימים מיום ההעברה. 7תימסר לכם 

לבנק שייתן הבהרות כאלה, הכל בין בכתב ובין והבהרה,  לבקש מהבנק כל ברסיטת רייכמןלאוניהרינו נותנים היתר  .4
 לחשבוננו.  אוניברסיטת רייכמןבעל פה, לגבי העברות כספים ופעולות זיכוי החשבון על ידי 

כל בירור שיהיה בו צורך כתוצאה מזיכוי החשבון או זיכוי החשבון ותשלום כלשהו, ייעשה על ידינו ישירות עם  .5
 אוניברסיטת רייכמן.

 אוניברסיטת רייכמן, לפי דרישתו, סכומים מתוך חשבוננו, אם לאוניברסיטת רייכמןיחזיר  קשהבנכימים מסאנו  .6
יפקיד לחשבון תשלום שהוא כולו או בחלקו שולם בטעות או שלא כדין, כאשר הסכום יהיה צמוד למדד המחירים 

 לצרכן.

שיקול דעתו, במקום לפי את הזכות לבצע תשלומים גם בהמחאות  הלעצמ תשומר אוניברסיטת רייכמןידוע לנו, כי  .7
 העברת כספים לחשבוננו בבנק, כאמור לעיל.

ימים לאחר קבלת  30בקשה זו תהיה בתוקף עד לביטולה על ידי הודעה בכתב על ידינו. הביטול ייכנס לתוקפו תוך  .8
 ידכם.הודעת הביטול כאמור על 

 כדלקמן: אנו הר"מ, מצהירים ומתחייבים בזאת  .9

 מצ"ב אישור ניהול חשבון בנק. – ן להלן, ומסכימים לתוכן האמור לעילהננו בעלי החשבון המצוי 9.1
 אנו מתחייבים לדווח לכם על כל שינוי של שמות הבעלים בחשבון. 9.2

 וי ו/או לגוף ו/או אדם אחר, נהייה חייביםלא נדווח על שינוי כאמור, וכתוצאה מכך ייכנס זיכוי כספי לחשבון שג 9.3
 להחזיר לכם את הסכום שהועבר בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ולראייה באנו על החתום:
 

 תאריך ______________  שם החותם ______________ חתימה וחותמת _________________
 

 .מצ"ב אישור ניהול חשבון מהבנק 
 דה על שיתוף הפעולה,ות        

 להלן הפרטים של הבנק וחשבוננו בו אליו אנו מבקשים להעביר הכספים:
 

 קוד הבנק __________  קוד הסניף ושם הבנק: _________________________ 
 

 ___________________מס' חשבון _          ___ _________שם הסניף _______
  

 ___________________________________________ __כתובת כולל מיקוד  _
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