הוראה לחיוב חשבו

העתק למעסיק

מספר חשבו בבנק

קוד מסלקה
בנק
סני

סוג חשבו

לכבוד
בנק

קוד המוסד

סני

38286

ב

מספר תיק ניכויי

כתובת הסני
 .1אני/ו הח"מ

מספר יישות
ש בעל/י החשבו כמופיע בספרי הבנק

כתובת
מס'

רחוב
 א .נות /י לכ בזה הרשאה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכ בגי דמי .3
ביטוח ודמי ביטוח בריאות בסכומי ובמועדי שיומצאו לכ מידי פע
בפע ע"י המוסד לביטוח לאומי.
.4
 ב .נות /י לכ בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכ בגי הסכ
תשלומי בסכומי ובמועדי שיומצאו לכ מידי פע בפע ע"י .5
המוסד לביטוח לאומי.
 .2ידוע לי/לנו כי:
.6
א .הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק או למוסד
ביטוח לאומי שתיכנס לתוק  ,יו עסקי אחד לאחר מת ההודעה
בבנק ,וכ ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל די .
.7
ב .אהיה/נהיה רשאי /לבטל מראש חיוב מסוי ובלבד שהודעה על כ
תימסר על ידי/נו לבנק בכתב ,לפחות יו עסקי אחד לפני מועד החיוב.

מיקוד

עיר

ידוע לי/לנו כי הפרטי שצויינו בכתב ההרשאה ומילויי  ,ה נושאי
שעלי/נו להסדיר ע המוטב.
ידוע לי/לנו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו ,יופיעו בדפי החשבו וכי
לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגי חיובי אלה.
הבנק יפעל בהתא להוראות בכתב הרשאה זה ,כל עוד מצב החשבו
יאפשר זאת ,וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוע .
הבנק רשאי להוציאני מ ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה ,א
תהיה לו סיבה סבירה לכ  ,ויודיע לי/לנו על כ מיד לאחר קבלת
החלטתו ,תו ציו הסיבה.
נא לאשר למוסד לביטוח לאומי בספח המחובר לזה קבלת הוראות
אלו ממני/מאתנו.

א לא סימנת את סוג ההרשאה כאמור לעיל ,נראה הוראה זו כמתייחסת להרשאה לתשלו דמי ביטוח השוטפי .
חתימת בעל/י החשבו

תארי

הוראה לחיוב חשבו

העתק לבנק

מספר חשבו בבנק

קוד מסלקה
בנק
סני

סוג חשבו

לכבוד
בנק

קוד המוסד

סני

38286
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ב

כתובת הסני
 .1אני/ו הח"מ

מספר יישות
ש בעל/י החשבו כמופיע בספרי הבנק

כתובת
מס'

רחוב
 א .נות /י לכ בזה הרשאה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכ בגי דמי .3
ביטוח ודמי ביטוח בריאות בסכומי ובמועדי שיומצאו לכ מידי פע
בפע ע"י המוסד לביטוח לאומי.
.4
 ב .נות /י לכ בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכ בגי הסכ
תשלומי בסכומי ובמועדי שיומצאו לכ מידי פע בפע ע"י .5
המוסד לביטוח לאומי.
 .2ידוע לי/לנו כי:
.6
א .הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק או למוסד
ביטוח לאומי שתיכנס לתוק  ,יו עסקי אחד לאחר מת ההודעה
בבנק ,וכ ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל די .
.7
ב .אהיה/נהיה רשאי /לבטל מראש חיוב מסוי ובלבד שהודעה על כ
תימסר על ידי/נו לבנק בכתב ,לפחות יו עסקי אחד לפני מועד החיוב.

מיקוד

עיר

ידוע לי/לנו כי הפרטי שצויינו בכתב ההרשאה ומילויי  ,ה נושאי
שעלי/נו להסדיר ע המוטב.
ידוע לי/לנו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו ,יופיעו בדפי החשבו וכי
לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגי חיובי אלה.
הבנק יפעל בהתא להוראות בכתב הרשאה זה ,כל עוד מצב החשבו
יאפשר זאת ,וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוע .
הבנק רשאי להוציאני מ ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה ,א
תהיה לו סיבה סבירה לכ  ,ויודיע לי/לנו על כ מיד לאחר קבלת
החלטתו ,תו ציו הסיבה.
נא לאשר למוסד ביטוח לאומי בספח המחובר לזה קבלת הוראות אלו
ממני/מאתנו.

א לא סימנת את סוג ההרשאה כאמור לעיל ,נראה הוראה זו כמתייחסת להרשאה לתשלו דמי ביטוח השוטפי .
חתימת בעל/י החשבו

תארי

אישור הבנק

7600
קוד טופס
1 4
קוד מסלקה
בנק
סני

שי לב :חובה להחתי את הבנק

a

מספר חשבו בבנק

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
בקרת גבייה יחידת מעסיקי
שד' ויצמ 13
ירושלי 91909

21

קוד המוסד

סוג חשבו

12

13

ב

9

10

7

6

5

מס' תיק ניכויי

38286
37

33

תיק משנה

32

22

לכבד חיובי בסכומי ובמועדי שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מידי פע בפע  ,ואשר
קבלנו הוראה מ:
מספר חשבונו/נ בבנק יהיה נקוב בה  ,והכל בהתא למפורט בכתב ההרשאה .רשמנו לפנינו את ההוראות ,ונפעל בהתא כל עוד מצב החשבו יאפשר זאת ,כל
עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצועו ,כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על ידי בעל/י החשבו  ,או כל עוד לא הוצא/הוצאו בעל/י החשבו מ
ההסדר .אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכ כלפינו ,לפי כתב השיפוי שנחת על ידכ .
נא סמ  Xבמשבצת
 א .נות /י לכ בזה הרשאה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכ בגי דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות
בסכומי ובמועדי שיומצאו לכ מידי פע בפע ע"י המוסד לביטוח לאומי.
בכבוד רב,
 ב .נות /י לכ בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכ בגי הסכ תשלומי בסכומי ובמועדי שיומצאו
לכ מידי פע בפע ע"י המוסד לביטוח לאומי.
בנק

תארי :
בל(12.2003) 6978 /

2 0

סני
חודש

שנה
45

38

יו

חתימה וחותמת הבנק

a

המוסד לביטוח לאומי

מעסיק/ה נכבד/ה,
המוסד לביטוח לאומי שמח להציע ל דר נוחה יותר לתשלו דמי ביטוח עבור עובדי שכירי
באמצעות הרשאה לחיוב חשבו הבנק של .
התשלו ינוכה מחשבונ במועד הקבוע עפ"י החוק.
כמו כ נית עפ"י הרשאה זו לערו הסכ לסילוק חובות קודמי של דמי ביטוח.
א בחרת להצטר להסדר ,נא מלא/י את טופס זה ,מסור/י בסני הבנק שחשבונ מתנהל בו.
בכבוד רב,
המוסד לביטוח לאומי
לידיעתכ :
א תשדר הדו"ח החודשי ,תהיה זכאי לדחיית תשלו דמי הביטוח ב  7ימי עד לסכו דמי
ביטוח של עד שבע פעמי השכר הממוצע.
)השכר הממוצע המעודכ לחודש מר  2003הוא  6964ש"ח(.
לקבלת פרטי נוספי יש לפנות לתחו גביה ממעסיקי בסני אליו אתה שיי .
ו/או לאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי שכתובתוwww.btl.gov.il :

בל(12.2003) 6978 /

