לקוח נכבד,

בבקשה למלא את כל הפרטים לחתום ,ללא חתימה לא יוקם הלקוח !
לשלוח לפקס 03-7610319 :או לכתובת Customers@ahuzot.co.il -E-mail

שם לקוח  /חברה **
ח.פ .לחברה /מספר עוסק מורשה **
טלפון **
פקס **
כתובת **
עיר **
מיקוד
איש קשר
טלפון איש קשר
E-mail
חניון
מספר רכב **
** שדות חובה
החניה היא על בסיס מקום פנוי) .כשהחניון מלא יש להמתין מחוץ לחניון עד שיתפנה מקום (.
לא ניתן לבצע הסדר חנייה חודשי על חלק משעות היום .הסדר חנייה חודשי הינו בגין חודש קלנדרי ואין החזרים או
הנחות בגין חנייה בחלק מימי החודש.
תשלום מראש בגין כל חודש

____________________
חתימת הלקוח
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הצהרת המנוי
א.ג.נ,
 בחניונים מותקנות מערכות טלוויזיה במעגל סגור ובמספר חניונים מותקנת גם מערכת הפעלה ממוכנת
באמצעות מערכת בקרת חניונים המשלבת טכנולוגיית  LPRלזיהוי לוחית הרישוי .הפרטים הנאספים
באמצעות המערכות הללו ,דרושים לצורך מתן שירותי החניון וביטחון והם נשמרים במאגר המידע של
אחוזות החוף .בכל מקרה של חשד לביצוע עבירה ,יועברו הפרטים לרשויות המוסמכות.

 אינך חייב על פי דין למסור את המידע אשר נמסר על ידך במסגרת הרישום שלך כמנוי והמידע הנאסף
באמצעות מערכת ההפעלה הממוכנת ומערכת הטלוויזיה במעגל הסגור ,אולם בלי למוסרו לא תוכל
להשתמש בשירותי החניונים.

 זכותך לעיין במידע הנוגע לך אשר יהיה אגור במאגרי המידע של אחוזות החוף ,והכל בהתאם לחוק הגנת
הפרטיות .בקשה לעיון במידע תוגש בדואר אלקטרוני למנהל מאגר המידע באחוזות החוף בכתובת
. ahuzot@ahuzot.co.il

 הריני מצהיר בזאת כי כל הפרטים שמסרתי לאחוזות החוף במסמך זה )לרבות נספחיו( הינם נכונים וכן הנני
מסכים ומודע לכך כי כל המידע שמסרתי לאחוזות החוף וכן המידע שייאסף על ידי אחוזות החוף במסגרת
השימוש שלי בחניונים ישמר על ידי אחוזות החוף במאגרי המידע שלה ויעשה בו כל שימוש על ידי אחוזות
החוף ו/או מי מטעמה )לרבות באמצעות דיוור ישיר( לצורך מתן שירותי החניון וביטחון .כמו כן ,אני
מסכים כי הפרטים האמורים ,כולם או חלקם ,יימסרו לגופים קשורים של אחוזות החוף ,במישרין ו/או
בעקיפין ויוחזקו על ידם במאגרי מידע ממוכנים או אחרים.

_____________________
שם הלקוח

________
תאריך

____________________
חתימת הלקוח
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הוראה לחיוב חשבון
תאריך___________ :
לכבוד

סוג חשבון

מספר חשבון בבנק

בנק __________________________

קוד מסלקה
בנק
סניף

סניף _________________________
כתובת הסניף __________________
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אסמכתא  /מס' מזהה של הלקוח בחברה

קוד מוסד
4 9 3 6

________________

 .1אני/ו הח"מ __________________________________________

מס' זהות  /ח.פ.

שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק

כתובת ____________________________________________________________________________________________________________
מס'

רחוב

מיקוד

עיר

נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם בגין __ _________Xמנוי לחניון
מהות  /סוג התשלום

בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי ע"י _____ ___ Xאחוזות החוף בע"מ____________________________
שם המוטב

כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה".
 .2ידוע לי/נו כי:
א .הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ול _______ Xאחוזות החוף בע"מ___________________
שם המוטב

שתיכנס לתוקף ,יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק 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 לבנק בכתב ,לפחות יום עסקים אחד לפני מועד
החיוב.
ג .אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב ,לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב ,אם אוכיח/נוכיח לבנק ,כי החיוב אינו תואם את המועדים או
הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה ,אם נקבעו.
 .3ידוע לי/לנו כי ,הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים ,הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.
 .4ידוע לי/לנו כי ,סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו ,יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/נו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
 .5הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב ההרשאה זה ,כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת ,וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
 .6הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה ,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ,ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו
תוך ציון הסיבה.
 .7נא לאשר ל______ X_ -אחוזות החוף בע"מ__________________________________________בספח המחובר לזה קבלת הוראות אלה
ממני/מאתנו.
שם המוטב

----------------------------------------------------------------פרטי ההרשאה---------------------------------------------------------------------------- .1סכום החיוב ומועדו ייקבעו מעת לעת ע"י _____________ Xאחוזות החוף בע"מ____________________________________
שם המוטב

עפ"י )העקרונות לקביעתם(______ X_ :הסכם לרכישת מנוי _______________________________________________________
 .2פרטי החיוב

סכום לחיוב בודד

מספר
חיובים

הצמדה
בסיס
סוג

תדירות החיוב

מועד חיוב
אחרון

מועד חיוב
ראשון

חודשי
דו-חודשי

___________________
חתימת בעל/י החשבון

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------אישור הבנק
מספר חשבון בבנק

לכבוד

סוג חשבון

___ Xאחוזות החוף ,בע"מ_____

קוד מסלקה
בנק
סניף

___ Xרחוב גרשון ___6
X

_תל-אביב _____67017
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קוד מוסד
9 3 6

אסמכתא  /מס' מזהה של הלקוח בחברה
4

קיבלנו הוראות מ __________________________________________ -לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי
שתציגו לנו מדי פעם בפעם ואשר מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם ,והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה.
רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת :כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען :כל
עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על-ידי בעל/י החשבון ,או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר.
אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו ,לפי כתב השיפוי שנחתם על-ידיכם.

__________________

בכבוד רב,
בנק _____________________

תאריך

סניף ____________________
חתימה וחותמת הסניף

מקור טופס זה ,על שני חלקיו יישלח לסניף הבנק.
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