השרון
מי
הודבשבילך.
משפרים

הרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי
תאריך:

לכבוד ‘מי הוד השרון’
פקס | 09-7453249 :מיילinfo@mei-hodhasharon.co.il :
אני/אנו הח”מ (שם בעל/י החשבון כפי שמופיע בספרינו)

שם מלא

ת.ז.

רחוב

מס’ בית

טלפון

נייד

מס’ דירה

 .1נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את כרטיס האשראי שברשותי ,בגין תשלום מים וביוב בסכומים ומועדים שיומצאו לכם מדי פעם
בפעם באמצעי מגנטי או רשימות ע”י מי הוד השרון בע”מ כמפורט מטה.
 .2ידוע לי/לנו כי:
א .הוראה זו ניתנת לביטול ע”י הודעה ממני/מאתנו בכתב לחברת כרטיס האשראי ולחברת מי הוד השרון בע”מ שתכנס לתוקף
		 יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה ,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 לחברת כרטיס האשראי בכתב ,לפחות
		 יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
ג .אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב ,לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב ,אם אוכיח/נוכיח לחברת כרטיסי האשראי ,כי החיוב אינו
		 תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה ,אם נקבעו.
ד .ידוע לי/לנו כי סכומי החיוב עפ”י הרשאה זו ,יופיעו בדפי החשבון וכי לא תשלח לי/לנו ע”י חברת כרטיס האשראי ,הודעה
		 מיוחדת בגין חיובים אלה.
ה .חברת כרטיס האשראי תפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה ,כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת ,וכל עוד לא תהיה מניעה
		 חוקית או אחרת לביצוען .במקרה של אי כיבוד הכרטיס אני/אנו נוטל/ים על עצמי/עצמנו את ההתחייבות לעדכן אתכם 		
		 בכרטיס חלופי ולפרוע את כל התשלומים במועדם.
ו .הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שהונפק ויישא מספר אחר כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב בטופס זה.

פרטי כרטיס האשראי:

						
מס’ כרטיס

תוקף

					
שם בעל הכרטיס

ת.ז .בעל הכרטיס

פרטי הנכס:

		
מס’ משלם

חברת אשראי

		
מס’ נכס

ישרא
1

ויזה
2

דינרס
3

אמ.אק
4

לאומי כארד
5

חתימת בעל/י הכרטיס

1-800-800-620
www.mei-hodhasharon.co.il

מח’ שירות לקוחות :הבנים  ,14הוד השרון
כניסה ב’ ,קומה ד’ ,פקס09-7453249 :

