מה שטוב בשבילי

לכבוד
כרטיסי אשראי לישראל בע"מ
דיינרס קלוב ישראל בע"מ

בקשה להעברת הוראות קבע
אני מבקש מכם לפנות עבורי לחברות כרטיסי האשראי המנפיקות ומתפעלות את הכרטיסים הר”מ (להלן “חברות האשראי המעבירות”) ,ולבקש מהן
להעביר בשמי את כל הוראות הקבע המתנהלות על גבי הכרטיס האמור לחיוב באמצעות כרטיס האשראי של חברתכם (להלן“ :הכרטיס הנעבר”),
וזאת בכפוף לתנאים הר”מ.
-

מספר הכרטיס אליו אני מעונין להעביר את הוראות הקבע:

-

-

מספרי הכרטיסים מהם אני מעונין להעביר את הוראות הקבע לכרטיס שציינתי:
כרטיס :1

-

-

-

כרטיס :2

-

-

-

כרטיס :3

-

-

-

כרטיס :4

-

-

-

כרטיס :5

-

-

-

(להלן“ :הכרטיסים המועברים”)
הריני לאשר כי הבהרתם לי שהעברת הוראות הקבע כפופה לתנאים ,למגבלות ,להוראות ולהבהרות הבאות:
 .1פרק הזמן להשלמת תהליך העברת הוראות הקבע עומד על כ 90-יום.
 .2אני מאשר לכם מפורשות להעביר את מספר כרטיס האשראי הנעבר וכן כל פרט רלבנטי אחר לחברות האשראי המתפעלות את כרטיסי
האשראי הרשומים בבקשה זו ,לצורך ביצוע העברת הוראות הקבע לכרטיס הנעבר.
 .3תפקיד חברתכם מתמצה אך ורק בהעברת בקשתי זו לחברת האשראי המעבירה ,כמפורט בבקשה זו.
 .4חברת האשראי המעבירה תפעל לאיתור הוראות הקבע המשולמות באמצעות הכרטיסים המועברים לפי מאפיינים ספציפיים ובכללם
אופן דיווח העסקה על ידי בית העסק ,וכן מועד הדיווח .בנוסף ,אם קיימת בכרטיס הוראת קבע בתשלומים שדווחה ע”י בית העסק לפני
יותר מ 6-חודשים (פרק הזמן ייקבע במדויק בכפוף להחלטת המנפיק) היא לא תאותר .לאור האמור לעיל ,ידוע לי כי יתכנו מקרים בהם
לא כל הוראות הקבע המשולמות באמצעות הכרטיס יאותרו על ידי חברת האשראי המעבירה .כמו כן ידוע לי כי אם ביקשתי בעבר לחסום
בכרטיס הוראות קבע מבתי עסק ספציפיים ,הוראות קבע אלו לא תכובדנה עד להסרת החסימה על ידי.
 .5לאחר העברת הדיווח לבית העסק על החלפת פרטי הכרטיס לחיוב ,האחריות לשינוי מספר הכרטיס לצורך חיוב הוראת הקבע באמצעות
הכרטיס הינה אך ורק של בית העסק שבעבורו נפרעות הוראות הקבע ,וכי אין לכם ו/או לחברת האשראי המעבירה כל שליטה על העברת
החיובים.
 .6חברתכם תכבד את הוראת הקבע בכרטיס הנעבר בכפוף לכך כי מסגרת האשראי שתוקצה לי בכרטיס הנעבר ,בזמן קבלת בקשת החיוב,
תאפשר את ביצוע החיוב בהוראת הקבע האמורה.
 .7ככל שבקשתי להעברת הוראות הקבע הינה מ ו/או לכרטיס אשראי המונפק ו/או מתופעל על ידי חברתכם ,הרי שהעברת הוראות הקבע
תתבצע אך ורק בכפוף כי כרטיסי חברתכם הינם תקפים ותקינים ,ואינם מנועים בשימוש.
 .8ככל שברשימת הכרטיסים המועברים מופיע כרטיס שעל פי רישומי החברה המעבירה לא הונפק על שמי או נקוב כמונפק על מספר
תעודת זהות אחר ממספר הזהות הנקוב בבקשה זו ,לא יועברו הוראות הקבע מאותו כרטיס.
 .9לאור האמור לעיל אני וכן מקבל התמורה הנרכשת באמצעות הוראת הקבע (ככל שזה אדם אחר) פוטרים אתכם ואת חברת כרטיסי
האשראי המעבירה מכל טענה ו/או דרישה ו/או אחריות לכל נזק שיגרם באופן ישיר ו/או עקיף הנובעים מביצוע ו/או אי ביצוע בקשה זו
לרבות מעשה ו/או מחדל אשר בגינן לא הועברו ,ו/או הועברו באופן חלקי ,ו/או הועברו באופן שגוי הוראות הקבע האמורות.
שם מלא:
ת.ז:
יש להחזיר את המסמך חתום בפקס למספר03-5723902 :
או בדואר ישראל לכתובת Cal :מחלקת שירות לקוחות ,תפוצות ישראל  ,13גבעתיים

חתימה:
תאריך:

