
 

 98קוד מפתוח: 
 

  03-5643311טל'  6770006, תל אביב מיקוד 13רח' יד חרוצים 

 )/ לחשבון שאינו מתנהל ע"ש הלווה בלבדהלווה מתנהל ע"שהוראה לחיוב חשבון (לחשבון שאינו 
 (עבור חיוב חשבונות המתנהלים בבנק הבינלאומי בלבד) (להלן: "הלווה") ________________ _____ ע"שלווה/הלוואה מס'______

 
 בנק סניף סוג חשבון מספר חשבון  לכבוד

      הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
                
(מספר הלווה או מספרי הלוואות בבנק הבינלאומי  מזההמספר   

 לווה המספר  )מלישראל בע"הראשון 

    
                      
     בבינלאומי  עבור הלוואות חדשות ושינוי הרשאות להלוואות שניתנו 00716קוד המוסד

 למשכנתאות
   עבור שינוי הרשאות להלוואות שניתנו בבנק עצמאות 00868קוד המוסד 

 הרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות. 
  –או 
  :הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות 

   ש"ח -תקרת סכום החיוב  ______________ . 
   ביום  -מועד פקיעת תוקף ההרשאה.________ /_______ /________ 

 בכך.אם יישלחו על ידי המוטב חיובים שאינם עומדים בהגבלות שקבע הלקוח, הם יוחזרו על ידי הבנק, על כל המשמעויות הכרוכות 
 לתשומת לבכם: אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.

 הלוואה שמספרה בנדון; מכם /ו/יקבל/יםמקבל /הלוויםוהלווה הואיל 
 ___________________ת"ז  __________________/או ו _______________ ת"ז  _____________ הח"מ /אנוואני :והואיל

 ;")חשבון העו"שחשבון עו"ש המנוהל אצלכם שמספרו מצוין לעיל (להלן: " /יבעל

 ים כי תשלומי ההלוואה שבנדון יחויבו מחשבון העו"ש; /מבקש /יםוהלווה /אנווהואיל ואני
במועדי הפירעון של ההלוואה, בכל סכום מסכומי , ון העו"שהרשאה לחיוב חשבבון העו"ש ים בזה להקים בחש/מבקשהח"מ  /אנולפיכך אני .1

  בכפוף למגבלות שסומנו לעיל (ככל שסומנו). ,עמכם הלווה/לווים ים/מחות/ו/חתמהחוב המגיע לכם בהתאם למסמכי ההלוואה עליהם 
 כמו כן יחולו ההוראות הבאות: 

 .העו"ש חשבוןאת הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב  כםמעלינו לקבל  .א
ממועד קבלת הודעת יום עסקים אחד לא יאוחר משתכנס לתוקף אליכם  הרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב מאתנו  .ב

 ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין. כמו כן ההרשאה ידכם.  על הביטול
ימי עסקים לאחר מועד החיוב.  3 -על ידנו בכתב, לא יאוחר מ לכם נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים, ובלבד שהודעה על כך תימסר .ג

 .החיוב  בתוך יום עסקים אחד ממועד ההודעה על הביטולהזיכוי ייעשה בערך יום 
, בהודעה בכתב, לבטל חיוב, אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה, או את כםנהיה רשאים לדרוש מ .ד

 אם נקבעו.הסכומים שנקבעו בהרשאה, 
 -לפי המאוחר החיוב האחרון, אישורה על ידכם או ממועד חודשים ממועד  24הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של  .ה

 בטלה. 
  עמכם ומיםחת אנו עליהם זו, בכפוף להוראות כל דין והסכם בהתאם להוראות הרשאהאתם תפעלו   .ו
 סיבהכם ל תהיה אם, זו הרשאה מכוח תשלום פעולת לבצע שלא או, זו בהרשאה המפורט ההסדר מן להוציאנו םרשאי אתם .ז

  .הסיבה ציון תוך החלטתכם קבלת לאחר מיד כך על לנו וודיעתו, לכך סבירה
מסמכי ההלוואה עליהם חתמו/חותמים הלווים עמכם וכן אין מכוח  בכדי לגרוע מהתחייבויות הלווים בכתב זה לעיל אין באמור .ח

 באמור בכדי לגרוע  מכל הסכם שנחתם/שייחתם בינינו לביניכם. 
 . לחוד מהם אחד כל ואת ביחד החותמים כל את בו האמור יחייב, יותר או שניים ידי על זה מסמך נחתם .  2

 ______________________  בעלי חשבון העו"שחתימת 

 אימות חתימה ע"י פקיד הבנק תאריך העו"ש חתימת בעל חשבון מספר זיהוי העו"ש בעל חשבוןשם 
1.     
2.     
3.     

 אישור לווה
 בהתאם להסכם ההלוואה.כלפיכם לפרוע את ההלוואה כדי לגרוע מחיובי אני הח"מ מסכים כי אין באמור 

 ע"י פקיד הבנק אימות חתימה תאריך הלווה חתימת מספר זיהוי הלווהשם 
1.     
2.     
3.     

 
  סמן ב–  במשבצת המתאימה 
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