בס"ד

קרן אל גליל )ע"ר( -לחיזוק החינוך היהודי בגליל

בתשובה לפנייתכם האישית אשמח להיות שותף בפעילותכם החינוכית למען ילדי הגליל .על פי כתב
ההרשאה המפורט מטה הנכם רשאים לחייב את חשבוני מידי חודש בחודשו עבור תרומה בסך )נא לסמן(:
₪
או:
₪ 101
₪ 52
₪ 36
₪ 26
₪ 18

מלא קפל הדק ושלח -אין צורך בבול דואר!

לכבוד
בנק ____________
סניף____________

מספר חשבון בבנק

כתובת הסניף:
__________________
__________________

קוד מוסד

סוג ח-ן

קוד מסלקה
בנק
סניף

אסמכתא/מספר מזהה של הלקוח

4 2 6 9 5

 . 1אני/ו הח"מ__________________________________ :

 .1 --קו קיפול ראשון --

בקשה מיוחדת_____________________________________________________:
"קרן אל גליל" מתחייבים בזה שלא למשוך כספים מעבר לסכום הרשום.

שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק

כתובת ______________________________________________________
רחוב

מס'

עיר

מיקוד

טלפון

פרטי הרשאה :סכום החיוב ומועדו ,יקבעו מעת לעת ע"י קרן אל גליל עפ"י
המוסכם בין המוסד לתורם.
תאריך________________:

חתימת בעל/י החשבון________________ :

__________________@_____________ Email:

 .2 --קו קיפול שני --

דמי הדואר ישולמו בידי הנמען
אישור מספר 37940

↓  .3הדק או הדבק מסביב ← ↑

נותן/נים לכם הוראה לחייב את חשבוני הנ"ל בסניפכם ,בגין תרומה בסכומים ובמועדים
שיומצאו לכם מידי פעם בפעם באמצעי מגנטי או רשימות ,ע"י קרן אל גליל )ע"ר(
כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה".
.2ידוע לי/נו כי:
א .הוראה זאת ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני /מאתנו בכתב לבנק ול"קרן אל גליל"
שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן ניתנת לביטול עפ"י
הוראת כל דין.
ב .אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידי/נו
לבנק בכתב ,לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
.3ידוע לי/נו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים הם נושאים שעלינו להסדיר עם
המוטב.
.4ידוע לי/נו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו ,יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לנו על
ידי הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
 .5הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת וכל עוד
לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
.6הבנק רשאי להוציאני מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה אם תהיה לו סיבה סבירה
לכך ,ויודיע לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.
.7נא לאשר לקרן אל גליל )ע"ר( קבלת הוראות אלה ממני/מאתנו.

לכבוד
קרן סייג לתורה )אל גליל(
באמצעות בית דואר מגדל העמק
תא דואר 98973
מגדל העמק 10500

