רגיש  -סוִדי
הרשאה ֹלחיוב חשבון בכרטיס אשראי
א .הוראת בעֹל כרטיס האשראי

)נא סמן

במשבצת שֹל החברה המתאימה(

ֹלכבוִד
ישראכרט בע"מ

ויזה  -כאֹל

אמריֱקן אֱקספרס

ִדיינרס ֱקֹלוב ישראֹל בע"מ
בתוֱקף עִד

מספר כרטיס אשראי

תשֹלומים

שם בעֹל הכרטיס

מספר זהות שֹל המבוטח )או מספר חברה(

כתובת בעֹל הכרטיס

מספר טֹלפון בעֹל הכרטיס

מספר הסוכן

תחיֹלת הביטוח

מספר הפוֹליסה

שם הסוכן

אני החתום מטה נותן ֹלכם בזה הוראה ֹלחייב את חשבוני/נו כמשמעותו ֹלתנאי הצטרפות ֹלהסִדר כרטיסי האשראי בסכומים ובמועִדים שיומצאו ֹלכם מִדי
פעם באמצעים מגנטיים או רשימות עֹל יִדי "ש .שֹלמה חברה ֹלביטוח בע"מ" ואשר מספר הכרטיס שֹלי יהא נֱקוב בהן.
ֹלא תחוֹל עֹליכם אחריות בֱקשר ֹלאי אספֱקתם ,טיבם או איכותם שֹל שירותי ביטוח שנרכשו באמצעות הכרטיס הנ"ֹל בין ע"י הרשאה זו ,ובין אחרת ,ואתם
ֹלא תהיו חייבים ֹלנֱקוט בצעִדים כֹלשהם נגִד "ש .שֹלמה חברה ֹלביטוח בע"מ" בֱקשר ֹלטענות שיהיו ֹלי אם יהיו.
יִדוע ֹלי/נו כי הוראה זו ניתנת ֹלביטוֹל עֹל יִדי הוִדעה ממני/מאתנו בכתב ֹל"ש .שֹלמה חברה ֹלביטוח בע"מ".
יִדוע ֹלי/נו כי שובר זה נחתם עֹל יִדי/נו בֹלי ֹלנֱקוב במספר תשֹלומים וסכומיהם וכי הרשאה זו תהא בתוֱקף גם ֹלכרטיס שיונפֱק כחֹלופה ֹלכרטיס שמספרו
נֱקוב בשובר זה.
יִדוע ֹלי/נו כי ש .שֹלמה חברה ֹלביטוח בע"מ רשאית ֹלהוציאני מן ההסִדר המפורט בכתב הרשאה זה וֹלהוִדיעני עֹל כך ֹלאחר ֱקבֹלת החֹלטתה.
אני מאשר כי ש .שֹלמה חברה ֹלביטוח בע"מ רשאית ֹלבצע החזרים ֹלכרטיס זה.
חתימת בעֹל/י החשבון

תאריך

ב .התחייבות הסוכן בהוראה טֹלפונית
 .1אני החתום מטה מתחייב בזאת ,כי כֹל שימוש במספר כרטיס האשראי שנמסר ֹלי עֹל יִדי הֹלֱקוח ,ייעשה אך ורֱק בגין אותה פוֹליסה המצויינת ֹלעיֹל,
שהֹלֱקוח הרשה ֹלחייב את חשבונו בגינה במפורש ,ואני מתחייב שֹלא ייעשה עֹל יִדי ו/או מטעמי שימוש אחר במספר כרטיס האשראי שנמסר ֹלי עֹל יִדו.
ֹ .2לא ייעשה כֹל שימוש במספר כרטיס אשראי זה עֹל יִדי או מי מעובִדי ,אֹלא ֹלאחר שהֹלֱקוח אישר אישית והזִדהה אישית עֹל יִדי מתן מספר תעוִדת
הזהות וֹלאחר שוויִדאתי שהחיוב נעשה באישורו האישי שֹל בעֹל הכרטיס.
 .3הנני מתחייב כי האחריות הבֹלעִדית ֹלשמירת סוִדיות מספר כרטיס האשראי או כֹל מיִדע אחר שנמסר ֹלי עֹל יִדי הֹלֱקוח בֱקשר ֹלאותו כרטיס תחוֹל עֹלי
בֹלבִד.
 .4כֹל חיוב כספי ו/או כֹל נזֱק כספי שיגרמו ֹלחברת האשראי ו/או ש .שֹלמה חברה ֹלביטוח בע"מ מכוחה שֹל הוראה שניתנה שֹלא בהרשאתו המפורשת
שֹל המבוטח ,וכן כֹל חיוב שיבוצע באמצעותו שֹלא כִדין ,יחוֹלו עֹלי ואני אשא בהם ֹלבִדי.
 .5אם ש .שֹלמה חברה ֹלביטוח בע"מ תחוייב ֹלשֹלם סכום כֹלשהו בגין פעוֹלה שבוצעה באמצעותי שֹלא כִדין כמפורט בסעיף ֹ 4לעיֹל ,אשיב סכום זה ֹלש.
שֹלמה חברה ֹלביטוח בע"מ תוך שבעה ימים מהמועִד בו אֱקבֹל מש .שֹלמה חברה ֹלביטוח בע"מ הוִדעה עֹל ִדבר חיובה כאמור ֹלעיֹל.
וֹלראיה באתי עֹל החתום,
07/2019

תאריך
הוֱקש ע"י )שם מֹלא(

חתימה וחותמת

שם הסוכן/סוכנות
תאריך

חתימה

המֱקור ֹ -לבנֱק ,עותֱק ראשון ֹ -לסוכן ,עותֱק שני ֹ -לתיֱק הפוֹליסה ,עותֱק שֹלישי ֹ -למבוטח.
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