
סבא-עיריית כפר/ אבטחה ושמירה , שילוט, עבור ארנונה-הרשאה לחיוב חשבון בנק 

:במשבצות המתאימות לפי בחירתך Xיש לסמן -סוג חיוב 

חיוב מידי חודש-חודשי [  _]חיוב פעם בחודשיים                                             -דו חודשי [   _]

:במשבצות המתאימות לפי בחירתך Xיש לסמן -סוג ההרשאה 

:  הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות[  _]הגבלות                                   כללית שאינה כוללת הרשאה [   _]

.₪_________________ תקרת סכום החיוב .   א[   _]

.____/ ____/ ________תאריך פקיעת תוקף ההרשאה  .   ב[   _]

".הרשאה כללית שאינה כוללת הגבלות"ברירת המחדל שתיבחר היא , אם לא סימנת אחת מהאפשרויות המוצגות למעלה•
,  כיוון שבמידה ויהיה חיוב שיחרוג מהסכום שתקבע ההרשאה לא תכובד על ידי הבנק, אינה מומלצת" תקרת סכום חיוב"בחירה באפשרות •

.וכן הסכומים בהם מחייב הבנק בגין ההחזר, ואי תשלום במועד יגרור תוספות חיוב על כל הסכום של ריבית והפרשי הצמדה כחוק

לתשומת לבך

קוד  בנקסניףסוג חשבוןמספר חשבון בנק
מוסד

מספר משלם

1024

__ __ __ __ __ __ _________________________________________________________________י החשבון/בעלכתובת
מיקודיישובדירה' מסכניסהבית' מסשם הרחוב

הבקשהלמילויהנדרשיםהפרטיםאתסבא-כפרמעירייתלקבלעלינו.א
.החשבוןלחיובההרשאהלהקמת

שתכנסלבנקמאתנובכתבהודעהי"עלביטולניתנתזוהרשאה.ב
לביטולניתנתוכן,לבנקההודעהמתןלאחראחדעסקיםיוםלתוקף

.דיןכלהוראתי"עפ

ידנו-עלתימסרכךעלשהודעהובלבד,מסויםחיובלבטלרשאיםנהיה.ג
ככל.החיובמועדלאחרעסקיםימימשלושהיאוחרלא,לבנקבכתב

יוםבערךייעשההזיכוי,החיובמועדלאחרניתנההביטולשהודעת
.הביטולהודעתממתן

החיובאם,חיובלבטל,בכתבבהודעה,מהבנקלדרושרשאיםנהיה.ד
אתאו,בהרשאהשנקבעהתוקףפקיעתמועדאתתואםאינו

.נקבעואם,בהרשאהשנקבעוהסכומים

______________________________ /____ /________________________________________________
י החשבון/חתימת בעלוחותמת הבנקחתימהתאריךבנק מטפלפקיד

.סבא-כפרעירייתלביןשבינינולעסקההנוגעבכלאחראיאינוהבנק.ה

ממועדחודשים24שלתקופהבמשךשימושבהיעשהשלאהרשאה.ו
.בטלה-האחרוןהחיוב

בכפוף,זוהרשאהלהוראותבהתאםיפעלהבנק,לבקשתנותענואם.ז
.הבנקלביןשבינינווהסכםדיןכללהוראות

לותהיהאם,זובהרשאההמפורטמההסדרלהוציאנורשאיהבנק.ח
ציוןתוך,חלטתוהקבלתלאחרמידכך-עללנוויודיע,לכךסבירהסיבה

.הסיבה

,שהיאסיבהמכלהבנקידיעליכובדלאאחדותשלוםהיהכילנוידוע.ט
מחייבבהםהסכומיםוכן,כחוקהצמדהופרשיריביתלחיוביתווספו

.ההחזרבגיןהבנק

סבא  -י עיריית כפר"בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מידי פעם בפעם ע, הרשאה לחיוב חשבוננו"( החשבון"להלן )ל "הנמבקשים בזה להקים בחשבוננו
(.ככל שסומנו)בכפוף למגבלות שסומנו לעייל , באמצעות קוד המוסד

:כמו כן יחולו ההוראות הבאות

__ __ __-__ __ __ __ __ ____ __-__ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ __________________________מ"החאנו/אני
ניידטלפון' מסטלפון קווי' מספ"ח' מס/ דרכון'מס/ זהות' מסי החשבון כמופיע בספרי הבנק/שם בעל

https://www.mast.co.ilטפסים דיגיטליים באתר העירייהלאחר חתימת הבנקיש לשלוח את הטופס 

__________________ @ ______________________________.__________ : החשבוניות שלי בכתובת המייל הבאהת קבלת /אני מאשר[   _]

___________________________תאריך 

_________________________לכבוד בנק

_____________________________סניף 

________________________כתובת סניף

העירייהאתרטלפוןמרכז השירות העירוני

4410001כפר סבא , 137רחוב ויצמן , אגף הגבייה: כתובת למשלוח דוארארנונה וגבייה      , הכנסות העירייה< העירייהיחידות< עמוד הבית צרו קשר : באתר העירייה@

www.kfar-saba.muni.il09-7750000 [עירונט-4' בניין מס]כפר סבא , 137רחוב ויצמן

תשלום בכרטיס אשראי
 פנייה ליחידות העירייה< צרו קשר
זימון תורים

:  שעות מענה טלפוני

ישנה עמדה נגישה לאנשים בעלי מוגבלויות בניידות או בשמיעה 24/7מענה ממוחשב , תשלום בכרטיס אשראי

תשלומים בלבד–20:00–22:00
08:00–12:00משעה ' ה–' ימים אתשלומים וברורים–08:00–20:00

15:30–18:00ומשעה 08:00–12:00משעה ' ימי ג

.הרינו להודיעך כי חלה עליך חובה חוקית למסירת המידע לשם החזקתו או שימוש בו כמאגר מידע
.  עדכון הוראת קבע בחשבונךהמידע ישמש למטרת 


