
 לכבוד
 שירותי בנק אוטומטיים בע"מ

 לכבוד
ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע”מ

�לכבוד
ישראכרט בע"מ

תאריך  אנו מאשרים ומסכימים לאמור לעיל. 

 
            צמרת מימונים בע"מ

�לכבוד
שירותי בנק אוטומטיים בע"מ

�אנו מאשרים בזה את הסכמתנו לשיוך בית העסק הנ"ל, בכתובת הנ"ל, להסדר שידור
תאריך  הנתונים, ולשינוי מספרי בית העסק כמפורט בבקשה הנ"ל. 

 
                    ישראכרט בע"מ

 לכבוד
 צמרת מימונים בע"מ

נספח "ד2"

מספר מסוף:

י' בית העסק:

י' חברת המימון:

                       הודעה בדבר שיוכו של מסוף להסדר שידור נתונים בכרטיס הנסלק ע"י ישראכרט בע"מ
 בהתאם להסכם שנחתם בינינו מיום                             להסדר שידור נתוני עסקאות לחברת כרטיסי האשראי לזכות מספר ספק שלנו, נבקשכם

לשייך להסדר זה מסוף שפרטיו כלהלן:

הנדון: בקשה לשייך בית עסק להסדר שידור נתונים צמרת מימונים בע"מ )"חברת המימון"(

שם העסק:  כתובת: 

חשבון מס':  בבנק:  בסניף מס':  על שם: 

 1. הננו מבקשים להצטרף להסדר שידור נתונים, באופן שנתוני עסקאות שייערכו אצלנו וישודרו לשירותי בנק אוטומטיים בע"מ )שב"א(,יימסרו לכם, על
מנת שהתמורה בגין אותן עסקאות תועבר על ידיכם לזכות חברת המימון.  

 2. אנו מאשרים ומסכימים, כי תמורת שוברי כרטיסי האשראי, תועבר ותשולם על ידיכם לזכות חברת המימון, במקום לזכותנו, וכי לצורך כך ישונו מספרי
בית העסק שלנו אצלכם ואצל שב"א למספר בית העסק של חברת המימון.  

תאריך:

גורם מגייס:

קוד ענף:

עמוד - 7 מתוך 10

נספח "ד1"

תאריךחתימת בית העסק )בתאגיד חותמת + חתימת מורשי החתימה(
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הננו מאשרים הנתונים דלעיל ומסכימים כי שב"א תמסור לצמרת מימונים בע"מ )להלן "חברת המימון"(, קבצי נתונים של עסקאות ששודרו על ידינו, בנוסף 
למסירת הקבצים לישראכרט בע"מ.

הננו מאשרים ומסכימים כי מספרי הספק שלנו אצל שב"א ו/או אצל ישראכרט בע"מ לצורך זיכוי בתמורת שוברי כרטיסי האשראי יוסבו וישונו למספר 
הספק של החברה  וזאת על מנת שישראכרט בע"מ תעביר את תמורת שוברי כרטיסי האשראי ישירות לחברה  במקום אלינו.

אנו מתחייבים להודיע מיידית לשב"א ולישראכרט על כל שינוי שיחול מכל סיבה שהיא בזכותנו לקבלת תמורת השוברים.   

1. שם בית העסק:

2. מס' מסוף:

3. ח.פ / ע.מ.:

4. כתובת:

5. טלפון:

6. מספר י' של בית העסק:

7. מספר י' של חברת המימון:

חתימת בית העסק )בתאגיד - חותמת + חתימת מורשי החתימה(

חתימת בית העסק )בתאגיד - חותמת + חתימת מורשי החתימה(

תאריך

תאריך

שעה

   בכבוד רב,
צמרת מימונים בע"מ

                                                                                                                                                      
     

סעיף

8 א.

8 ב.

8 ג.

8 ד.

8 ה.

ישראכרט

אמק"ס

מסטרקארד

ויזה

PL

כלל העסקאות
)תשלום אחד + תשלומים(

תשלומיםמותג
בלבד

קרדיט ח. מיידיתייר
כ. נטען

 לכבוד
שירותי בנק אוטומטיים בע"מ

 אנו מאשרים בזה את הסכמתנו לשיוך בית העסק הנ"ל, בכתובת הנ"ל, להסדר שידור
הנתונים, ולשינוי מספרי בית העסק כמפורט בבקשה הנ"ל.

 לכבוד
ישראכרט בע”מ ו/או פרימיום אקספרס בע”מ

אנו מאשרים ומסכימים לאמור לעיל.

1. הננו מבקשים להצטרף להסדר שידור נתונים, באופן שנתוני עסקאות שייערכו אצלנו )ישודרו לשירותי בנק אוטומטיים בע"מ )שב"א(,יימסרו לכם, על מנת שהתמורה בגין אותן  
עסקאות תועבר על ידיכם לחברת מימון.  

2. אנו מאשרים ומסכימים, כי תמורת השוברים בגין עסקאות שנערכו אצלנו, תועבר ותשולם על ידיכם לזכות חברת מימון, במקום לזכותנו, וכי לצורך כך ישונו מספרי בית   
העסק שלנו אצלכם ואצל שב"א למספר בית העסק של חברת מימון. מוסכם כי לאחר הצטרפותנו להסדר האחריות לתשלום תמורת השוברים שיועברו לחברת מימון     
חלה על חברת מימון ועליה בלבד וכי אין ולא תהיה לכם אחריות כלשהי לשלם לנו בגין שוברים שיועברו על  ידנו לחברת מימון וזאת גם אם חברת מימון, מכל סיבה     

שהיא, לא תשלם לנו בגין אותם שוברים.  
3. אנו מתחייבים להודיע לכם על כל שינוי שיחול מכל סיבה שהיא בזכותנו לקבלת תמורת השוברים.

4. בקשה והסכמה למסירת מידע וויתור על סודיות - אנו מאשרים בזאת לכם להעביר לחברת מימון מידע בקשר עם ביצוע שירותי הניכיון/קבצים ששודרו ובכלל זה מידע הקשור  
לסיבה בדבר אי אישור מצידכם לביצוע בקשת שיוך זו, כולה או חלקה )ככל שלא תאשרו( וכן מידע בדבר מספר חשבון הבנק שלנו לזיכוי אצלכם ובדבר קיום המחאות זכות )ככל    

שהן קיימות(. אנו מוותרים בזאת על כל חובת סודיות שקיימת לכם כלפינו )ככל שקיימת( בקשר עם העברת המידע כאמור.  
5. אנו מתחייבים להודיע לכם מיידית על כל שינוי בפרטינו למשל: כתובת, בעלות, מס' חשבון, בנק, נהנים בחשבון וכו'.

צמרת מימונים


