
             
 
 
 

 רשאה לחיוב חשבוןה

 
 :לכבוד

 
  ___________________ : בנק

 
 __________________: סניף 

 
  _____________: כתובת הסניף

 
 
 
 _________________: טלפון' מס ____________________ :זהות' מס ____ ______________________ :מ"או הח/אני ו .1

 החשבון כמופיע בספרי הבנק י/שם בעל                               
 

   _________________________________ים ב /הגר
 עיר                  ' מס       רחוב                                       

     
או בסרטים מגנטיים שיומצאו לכם מדי /ל אצלכם בסכומים שיהיו נקובים ברשימות החיובים ו"ננו הנ/את חשבונילכם בזה הרשאה לחייב  ים/נותן

 .ננו יהיה נקוב בו/ומספר חשבוני ירושלים הסדנהקונסרבטוריון פעם בפעם על ידי 

 
 .ות חיוב מכם בגין חיובים אלהים על קבלת הודע/ו מוותר/הנני .2
או על פי ( ירושלים, 22עמק רפאים ' רח) ירושלים הסדנהלבנק ולקונסרבטוריון מאתנו בכתב /הוראה זו ניתנת לביטול על ידי הודעה ממני .3

 .הוראת הדין
 .לביצועו וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת, ל כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת"אתם תפעלו בהתאם להוראות הנ .4
אם בגלל חוסר כיסוי או בגלל , העלולים להגרם עקב אי מילוי הוראות אלו' הוצאות וכו, הפסד, ים אתכם מכל אחריות בעד נזק/נו משחרר/הנני .5

 .סיבה אחרת
 .מאתנו/על הספח המחובר בזאת קבלת הוראות אלו ממני, ירושלים, 22עמק רפאים ' רח ,ירושלים לקונסרבטוריון הסדנהנא לאשר  .6

 
 

 ____________________ :חתימת בעל החשבון __________________ :תאריך
___________________________________________________________________________________ 

 
 אשור הבנק

 
 
 

 לכבוד
 ירושלים קונסרבטוריון הסדנה

 22עמק רפאים ' רח
 ירושלים

 
 
 
 
 

 _________________: טלפון' מס____________________ : זהות' מס _________________________קבלנו הוראות מ
 החשבון כמופיע בספרי הבנק י/שם בעל                          

 
  ________________________________ים ב /הגר

 עיר'                   רחוב                                מס              

רשמנו לפנינו את . כם בבנק יהיה נקוב בהם/מספר חשבוננואו סרטים מגנטיים שתציגו לנו מדי פעם בפעם ואשר /לכבד חיובים לפי רשימות ו
ההוראות ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען וכל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת 

 .וי שנמסר לנו על ידכםאישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו לפי כתב השפ .י החשבון/ביטול בכתב על ידי בעל
 

     _______________תאריך 
 ,בכבוד רב

 
 

 _____________________בנק        
 

 ____________________ סניף        

 

   .20-5774625: למשרדי הקונסרבטוריון בפקס את ההרשאה לאחר שהוחתמה על ידי הבנק ניתן לשלוח
 .להביא או לשלוח אישיתנא לא להשאיר לפקיד הבנק לשלוח הספח אלא 

 קוד מסלקה סוג חשבון מספר חשבון בנק

 בנק סניף

                 

 

 (שם תלמיד ושם מורה) אסמכתא  קוד מוסד

1661  
 

 קוד מסלקה ג חשבוןסו מספר חשבון בנק

 בנק סניף

                 

 

 (שם תלמיד ושם מורה)אסמכתא  קוד מוסד

1661  
 


