
 

 

 תאריך___________

 בקשה לשינוי פרטי חשבון בנקהנדון: 

י , הנך מתבקש/ת למלא את הפרטים הרינו להודיעך כי בכל הוראה מטעמך לשינוי מס' חשבון לזיכו
או להקימה באתר הבנק  , להחתים את הבנק על ההרשאה לחיוב חשבון סמכים הרצ"באשר במ

                                                                                                ולהחזיר את המסמכים אלינו.
ובע משינוי במידה ושינוי החשבון נ יש להדגיש שכיום הנך יכול/ה לקבל זיכוי בכל בנק בישראל.

                    ם חדש.כלעריכת הס בעלות בבית העסק, נא הודע/י לנו טלפונית ואנו נשלח אליך נציג
 אנו נעשה כל מאמץ על מנת ליישם את השינוי , אך יתכן כי הדבר לא יתאפשר )לא ניתן יהיה ליישם

מוד התשלום לרשותך כנהוג השינוי במועד הסמוך לקבל המסמכים( במקרה זה, עד לביצוע השינוי יע
 בינינו עד עתה.

    בהתאם לתעריפון.כרוך בעמלה לידיעתכם, שינוי החשבון 

 להלן מס' הנחיות למילוי המסמכים:

יש להחתים את כל הבעלים של בית העסק )החתימות חייבות להיות זהות לחתימות  .1

יש לצרף פרוטוקול עם המצויות על גבי החוזה בינינו(. במידה וזכויות החתימה בעסק שונו, 

 דוגמאות החתימה מאושרות ע"י עורך דין בלבד.

או לחילופין הקם הוראת קבע באתר  חשבוןב הרשאה לחיוהיש להחתים את סניף הבנק על  .2

 .הבנק וצרף את האישור

בצע את שינוי חן הבנק רק לאחר ביצוע השינוי בחברות האשראי בה הנכם צמרת מימונים ת .3

 סולקים.

 –ניתן להחזיר את הטפסים באמצעות  .4

 03-6895223  - פקס                   MAIN@TZM.CO.ILלכתובת  - מייל

 6162002מיקוד  62144ת"א, ת.ד  40צמרת מימונים, המסגר  - דואר 

הבנק           שינוי החשבון יבוצע רק לאחר הקמת הרשאות לחיוב חשבון על ידי סניף  –שים לב 
                                                         ולאחר קבלת המסמכים המפורטים לאמור לעיל.

 03-7243424לבירורים והבהרות נא פנה/י לצמרת מימונים בטלפון 

 :אבקש לשנות את חשבון הבנק לזיכוי למספר חשבון

 

 

 

 במותגים:  ] [ ישראכרט  ] [ מסטרקארד  ] [ אמריקן אקספרס  ] [  ויזה   ] [ דינרס

   
 מס לקוח 

 
 ח.פ/ע.מ

 
 שם לקוח 
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                                                                            להלן פרוט מורשי החתימה מטעם בית העסק:

   משפחה                          חתימה                      שם                        

 ___________________      ________   _______________  

 חתימה וחותמת העס           _______________________      _______________   ____ 

 חתימה וחותמת בית העסק            

 מס' חשבון
סוג 
 בנק סניף חשבון
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