
 

לקוחות יקרים,

לפניכם היתרונות בהצטרפות להסדר תשלום אגרת המים והביוב באמצעות הוראת קבע בבנק:

✓ חיסכון בזמן יקר ומניעת טרחה מיותרת.

✓ מניעת חיוב ריבית בגין פיגור בתשלום.

✓ מניעת הוצאות מיותרות בגין עמלות לבנקים מסחריים.

לכבוד:

בנק

סניף 

כתובת הסניף 

נא לסמן

❏ שוטף )תשלום אחד בלבד(

❏ פיצול הו"ק ל-2 תשלומים )2 תשלומים חודשים שווים(

❏ מועדי ניכוי   ❏ 2 לחודש ❏ 10 לחודש ❏ 16 לחודש  ❏ 28 לחודש

לתשומת לבך, במידה ולא נבחר מועד חיוב כאמור, יחויב החשבון ב- 10 לחודש.

1.      אני הח"מ:

מספר טלפון

כתובת המשלם )אם המשלם אינו המחזיק בנכס(:

יישוב

נותן/ת  לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני הנ"ל בסניפכם בגין תשלום בעבור אגרת המים והביוב בסכומים ובמועדים שתמציא לכם חברת מי רעננה 

תאגיד המים והביוב של רעננה, מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי או ברשימות כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה". 

2 .ידוע לי כי:

 א. הוראה זו ניתנת לביטול בהודעה ממני בכתב לבנק, והיא תיכנס לתוקף יום  עסקים אחד לאחר שתתקבל בבנק וכן ניתנת לביטול על פי הוראת כל דין.

 ב. אהיה רשאי לבטל מראש חיוב מסוים, ובלבד שאמסור על כך הודעה לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.

 ג. אהיה רשאי לבטל חיוב, לא יאוחר מתשעים ימים ממועד החיוב, אם  אוכיח לבנק, כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב  ההרשאה, אם נקבעו.

 ד. הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה, ומילויים הם נושאים שעלי להסדיר עם  חברת "מי רעננה בע"מ ".

ה. סכומי החיוב על פי הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח אלי מטעם הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.

ו. הבנק יפעל לפי ההוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל  עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.

ז. הבנק רשאי להוציאני מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה  סבירה לכך, ויודיע לי על כך מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.

ח. חברת "מי רעננה בע"מ "  תקבע את סכום החיוב ומועדו מעת לעת. עפ,י חשבון המים והביוב של תאגיד מי רעננה.

ט. היה ותשלום אחד לא יכובד על ידי הבנק מכל סיבה שהיא תהא החברה רשאית  לשוב ולהציגו יחד עם החיוב הבא שיוצג לבנק.

3. נא לאשר לחברת מי רעננה בע"מ, בספח המצורף בזה, קבלת הוראות אלו ממני. 

לכבוד

מי רעננה בע"מ 

ת.ד. 99, רעננה 43100

נא לסמן

❏ שוטף )תשלום אחד בלבד(

❏ פיצול הו"ק ל-2 תשלומים )2 תשלומים חודשים שווים(

❏ מועדי ניכוי   ❏ 2 לחודש ❏ 10 לחודש ❏ 16 לחודש  ❏ 28 לחודש

לתשומת לבך, במידה ולא נבחר מועד חיוב כאמור, יחויב החשבון ב- 10 לחודש.

קיבלנו הוראות מבעל חשבון                                           מספר זהות/ח"פ                                     מספר טלפון                                          .

לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מדי פעם בפעם, ואשר מספר חשבונו בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה. 

רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, כל עוד לא תהיה מניעה חוקית אחרת לביצוען, כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב מטעם בעל 

אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו לפי כתב השיפוי שחתמתם עליו.החשבון, או כל עוד לא הוצא בעל החשבון מן ההסדר.

לאחר אישור הבנק, יישלח אליך חשבון אגרת המים והביוב בציון "שולם באמצעות הוראת הקבע", לצד החיוב - "לא לתשלום". חשבון זה יהווה אסמכתה לתשלום.

סניףבנקתאריך

      חתימה וחותמת הסניף 

חתימת בעל/י חשבון 


תאריך 

קוד מסלקה 

קוד מסלקה 

תאריך:                                         

מספר זהות/ח"פ שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק

מספר ביתרחוב

מס' נכסמס' חשבון משלם 

אישור הבנק 

בנק

בנק 

סוג חשבון מספר חשבון בבנק

סניף

אסמכתא / מס' מזהה של התושב בחברה קוד מוסד 

73284

הצטרפות לתשלום בהוראת קבע בבנק

קוד מוסד 

73284

אסמכתא / מס' מזהה של הלקוח בחברה 

מס' נכסמס' חשבון משלם 

סוג חשבון  מספר חשבון בבנק

סניף
 


