
  

 

  _______תאריך: ____                
  

  לכבוד
  ו/או מוסך מרכזי  510524283ו/או יפנאוטו חברה ישראלית לרכב בע"מ ח.פ.  510033822ח.פ.  בע"מ סמלת מוטורס

  ")סמלת(להלן יחד או לחוד, לפי העניין: " 510753890יפנאוטו בע"מ ח.פ  
  א' , פתח תקווה6המגשימים רחוב 

  בקשה להעברת כספים הנדון :

  לחתימת הספק - חלק א' 
  
"), מצהירים ומאשרים בזאת הספקח.פ. / ע.מ. __________________ (להלן: "___________________________  :הח"מאנו 

 את הדברים הבאים:

, יעברו ישירות לחשבוננו חשבוניות, חשבונות עסקה וכו' שנגיש לסמלתלנו מסמלת מעת לעת על פי  יגיעוהכספים שאנו מבקשים כי  .1
, לסניף {שם הסניף} ____________ {מספר הסניף} )"הבנק": להלן(_____ ________מספר__________ בבנק ____

  . ")החשבון": להלן(_________ 

יחשב כאילו שולם לידינו על ידי סמלת ביום זיכוי החשבון בבנק וכאילו אושרה קבלתו הנ"ל בון כל סכום כאמור לעיל שייזקף בחש .2
 בחתימת ידינו .

ולא תהיה לנו כל טענה ו/עילה ו/או תביעה כנגד סמלת בקשר לזיכוי  הספקנכון של לחשבון התשלום לחשבון כאמור מהווה תשלום  .3
 החשבון כאמור. 

פה, לגבי העברות כספים  -לבקש מהבנק כל הבהרה, ולבנק לתת הבהרות כאלה, בין בכתב ובין בעל לסמלתהרינו נותנים היתר  .4
 .סמלתופעולות זיכוי או אי זיכוי החשבון ע״י 

מיד עם דרישתה , בטעות או שלא כדיןסמלת, ע״י  ו לחשבון, כולו או חלקו, שהופקדכל תשלוםלהחזיר לסמלת בזאת אנו מתחייבים  .5
 מיום קבלת הכספים, כי איחור בהחזרת התשלום יגרור אחריו ריבית והצמדה עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדהנו לוידוע  הראשונה
  .בחשבוננו

 במועדולא (ביצוע התשלום  במועדשיהיה בידיה כדין על פי אישור  מס מוקטן, מס במקור כחוק ו/אומהתשלומים סמלת תנכה  .6
  .)לא יהיו זהים זיכוי החשבון בבנק, במקרה ששני מועדים אלו

שומרת לעצמה את הזכות לבצע תשלומים גם בהמחאות לפי שיקול דעתה, במקום העברת כספים לחשבוננו  סמלתידוע לנו כי  .7
 בבנק, כאמור לעיל.

לא נדווח על שינוי במידה ואנו מתחייבים לדווח לסמלת על כל שינוי בחשבון ו/או בפרטי בעלי החשבון ו/או מורשי חתימה בו.  .8
ר, וכתוצאה מכך ייכנס זיכוי כספי לחשבון שגוי ו/או לגוף ו/או לאדם אחר, נהיה חייבים להחזיר לכם את הסכום שהועבר כאמו

  בצירוף הפרשי הצמדה וריבית עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה.

לאחר קבלת הודעת ביטול  ימים 14 תוך בקשה זו תהיה בתוקף עד לביטולה על ידי הודעה בכתב על ידינו. הביטול ייכנס לתוקפו .9
  כאמור אצלכם.

  אמור לעיל . למסכימים ו אנו מצהירים בזאת שאנו הרשומים מטה, בעלי החשבון המצוין לעיל .10

 : ולראיה באנו על החתום
  

  ____________________     ____)  2(_____________________ ,   ) 1(: בשם הספק שמות החותמים    

          ___________  תאריך:   _______________________    :הספק וחותמת חתימה     
  

  לשימוש בנק -  'בחלק 

רשאים על פי מסמכינו לחייב את החשבון שלעיל, וכי החתומים מעלה חשבון הבעל  הואלעיל  הספק כהגדרתו כיהרינו מאשרים  .1

 חתימתם נכונה ומאושרת על ידינו . וכיבחתימתם 

          __________ ; סניף: מספר________ ; ___שם הסניף: __ ____ ; ; קוד בנק __________________ :שם הבנק .2

  .מס' חשבון : ______________

  ____________________        חתימה וחותמת הבנק :     ___________   תאריך:
  

   12/5/09מעודכן ליום  –טופס בקשה להעברה כספים *

    


