
לכבוד
בנק _______________________________

�ני� ________________________(_____)
("הבנק")

מ�פר חשבו� בנק

קוד מו�ד (המוטב)

עמותת �י.אמ.טי ישראל (ע"ר)ש� המו�ד (המוטב)

א�מכתא/ מ�' מזהה של הלקוח אצל המוטב
(ככל שקיי�)

�קוד מ�לקה�וג חשבו
בנק�ני�

לכבוד: עמותת �י.אמ.טי ישראל
• אני מאשר/ת לעמותה לחייב את חשבוני מידי חודש ב�� ______ שקל.

.CMT.org.il@gmail.com להפ�יק את התרומה בכל עת ע"י פניה אל נציגי העמותה במייל 	נית •
• את הטופ� החתו� נית	 להעביר לעמותה במייל CMT.org.il@gmail.com. אי	 צור� להעבירו לבנק.

• הנהלת העמותה מודה ל� על תמיכת� הנדיבה ומתחייבת לחייב את חשבונ� א� ורק ב�כו� המצוי� לעיל.

עמותת �י.אמ.טי ישראל (ע"ר)
עמותה רשומה מ�פר 580679744

CMT.org.il@gmail.com - אריה קובובי 25, ירושלי� 9675737. דוא"ל

העמותה מתמקדת ביצירת קהילה תומכת לחולי CMT ובני משפחותיה�, בקידו� מחקר למציאת תרופה למחלה,
בהקמת מרכזי אבחנה וטיפול באר
 והעלאת מודעות בקרב הציבור הרחב על קיומה של המחלה.

מטרת העמותה להביא את כל המידע הרלוונטי לחולי� ובני משפחותיה� ול�ייע לה� בהתמודדות ע� המחלה,
ה� מבחינה פיזית וה� מבחינה נפשית.

�בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבו
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אני/ו הח"מ_______________________ מ�' זהות/ ח.פ. _______________________("הלקוח/ות")

כתובת ______________________________________________________________________

מבקש/י� בזה להקי� בחשבוני/נו הנ"ל ("החשבו	") הרשאה לחיוב חשבוני/נו, ב�כומי� ובמועדי� שיומצאו
לכ� מדי פע� בפע� ע"י המוטב באמצעות קוד המו�ד, בכפו� למגבלות ש�ומנו לעיל (ככל ש�ומנו).

ידוע לי/לנו כי:

חתימת הלקוח _______________________ תארי� _______________________   

הרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.
או -

הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות:
• תקרת �כו� החיוב - __________ ₪.

• מועד פקיעת תוק� ההרשאה - ביו� ____/____/____.
(לתשומת לבכ�: אי �ימו� אחת מהחלופות המוצגות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות).

א� יישלחו על ידי המוטב חיובי� שאינ� עומדי� 
בהגבלות שקבע הלקוח, ה� יוחזרו על ידי הבנק, 

על כל המשמעויות הכרוכות בכ�.

ש� בעל/י החשבו	 כמופיע ב�פרי הבנק

email -דוא"ל טלפו	    מיקוד    ישוב    מ�פר   רחוב   

עלי/נו לקבל מהמוטב את הפרטי� הנדרשי� למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבו	.
הרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב ממני/מאתנו לבנק שתכנ� לתוק� יו� ע�קי� אחד לאחר

מת	 ההודעה לבנק, וכ	 ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל די	.
אהיה/נהיה רשאי/� לבטל חיוב מ�וי�, ובלבד שהודעה על כ� תימ�ר על ידי/נו בכתב לבנק,

לא יאוחר מ- 3 ימי ע�קי� לאחר מועד החיוב. ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב,
הזיכוי ייעשה בער� יו� מת	 הודעת הביטול.

אהיה/נהיה רשאי/� לדרוש מהבנק, בהודעה בכתב, לבטל חיוב, א� החיוב אינו תוא� את מועד פקיעת
התוק� שנקבע בהרשאה, או את ה�כומי� שנקבעו בהרשאה, א� נקבעו.

הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לע�קה שביני/נו לבי	 המוטב.
הרשאה שלא יעשה בה שימוש במש� תקופה של 22 חודשי� ממועד החיוב האחרו	, בטלה.

א� תענו לבקשתי/נו, הבנק יפעל בהתא� להוראות הרשאה זו, בכפו� להוראות כל די	 וה�כ� שביני/נו לבי	 הבנק.
הבנק רשאי להוציאני/ו מ	 הה�דר המפורט בהרשאה זו, א� תהיה לו �יבה �בירה לכ�, ויודיע לי/נו

על כ� מיד לאחר קבלת החלטתו תו� ציו	 ה�יבה. 
אני/ו מ�כי�/י� שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.
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