
 
באתרי הבנק ולשלוח את  818י הקלדת קוד מוסד "ישנה אפשרות לביצוע הוראה לחיוב חשבון ללא צורך בטופס זה ע, שים לב

 . 5353585-450או בווטסאפ   gviya@arad.muni.il : האסמכתא למחלקת הגבייה 
 

 תשלומים  5-ואפשרות לפיצול חיוב ל מהארנונה  הנחה 5% -שלם בהוראת קבע  ותהנה מ
 

 הוראה לחיוב חשבון
                                    תאריך                        

 

 מסלקה קוד חשבון סוג מספר חשבון בבנק  לכבוד

 בנקף       סני             
                                                                              בנק 

 
 מזהה של הלקוח בחברה' מס/אסמכתא קוד המוסד                                                            סניף 

       
    8 1 8                                               כתובת הסניף 

 
                                                                                                                                                                                                      מ "ו הח/אני .1

 .פ.ח/זהות' מס                 הבנקי החשבון כמופיע בספרי /שם בעל     
                                                                                                                                                                                                     כתובת  
 מיקוד     עיר     'מס     רחוב    
 
 .למעט שירותי חינוך ורווחה  חיובי עירייהבגין  ,ל בסניפכם"נו הנ/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נותן 

          
 ".פרטי ההרשאה"כמפורט מטה ב    עיריית ערד      י "עאו רשימות , בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי        

                                         
 :נו כי/ידוע לי .2

יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן , שתכנס לתוקף  עיריית ערד   -מאתנו בכתב לבנק ול/י הודעה ממני"הוראה זו ניתנת לבטול ע.  א
 .י הוראת כל דין"ניתנת לביטול עפ

 לפחות יום עסקים אחד לפני מועד , נו לבנק בכתב/ידי-שהודעה על כך תימסר על, ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד/נהיה רשאי/אהיה  .ב
 .החיוב

 המועדים או כי החיוב אינו תואם את, נוכיח לבנק/אם אוכיח, לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב, ם לבטל חיוב/נהיה רשאי/אהיה  .ג
 .אם נקבעו, בכתב ההרשאה הסכומים שנקבעו

 .נו להסדיר עם המוטב/הם נושאים שעלי, ינו בכתב ההרשאה ומילוייםהפרטים שצו, לנו כי/ידוע לי .3
 .י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה"נו ע/יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי, י הרשאה זו"סכומי החיוב עפ, לנו כי/ידוע לי .4
 .וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, להוראות בכתב הרשאה זההבנק יפעל בהתאם  .5
 לנו על כך מיד לאחר קבלת/ויודיע לי, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה/הבנק רשאי להוציאני .6
 .החלטתו תוך ציון הסיבה 
 .מאתנו/בספח המחובר לזה קבלת הוראות אלה ממני עיריית ערד     -נא לאשר ל .7

 .על ידי העירייה 55__--___________________מסרונים לנייד _______________@_________________אני מאשר קבלת הודעות למייל 

---------------------------------------------------------               ההרשאהפרטי                   -----------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                    (: העקרונות לקביעתם)י "עפ           עיריית ערד      "ייקבעו מעת לעת ע ,סכום החיוב ומועדו .1
 

 פרטי החיוב .2
 ’מס סכום לחיוב בודד

 חיובים
 תדירות החיוב

 הצמדה
 סוג                בסיס

 מועד חיוב
 ראשון

מועד חיוב 
 אחרון

         חודשי    
         חודשי-דו          
                                   
 

                                                                                           
 י החשבון/חתימת בעל                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 אישור הבנק

 
 קוד מסלקה סוג חשבון מספר חשבון בבנק  לכבוד 

 בנק      סניף                _____         ____עיריית ערד                         
                   שם המוטב   

  
 מזהה של הלקוח בחברה' מס/אסמכתא קוד מוסד  ____________מחלקת גבייה                          

        כתובת     
    8 1 8   ____________   ערד  144. ד.ת                      

 
 לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי                                                                                                -קבלנו הוראות מ

 .והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה, נם בבנק יהיה נקוב בהם/מדי פעם בפעם ואשר מספר חשבונו או ברשימות שתציגו לנומגנטי 
 כל עוד לא התקבלה: כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען: לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת רשמנו

 .י החשבון מן ההסדר/ו בעל/או כל עוד לא הוצא, י החשבון/ידי בעל-אצלנו הוראת ביטול בכתב על
 .ידיכם-השיפוי שנחתם עללפי כתב , אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו

 ,בכבוד רב                
                                                         בנק    ____________________________                                     

  חתימת בעל החשבון    תאריך    
                                                        סניף              

 חתימה וחותמת הסניף               
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 _______________תאריך                                                                                                                                           

 
 

 הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי 
 

 'קרדיט וכו /דביט /טעןאשראי נראת קבע בכרטיס לא ניתן לעדכן הו*
 

 
 . הריני מבקש לחייב כרטיס האשראי מטה בחיובי עירייה 

 ______________ברחוב__________(  באם יש ברשותך את המידע )' מסעבור נכס 

 _________ז מחזיק בנכס .ת / לקוח בגבייה' מס______ דירה _____ בית ' מס

 ___________טלפון 

 .אחת לחודש , כהוראת קבע בכרטיס אשראי , באופן קבוע 

באחריותך לוודא את אופן . ימים קלנדריים  57ס לתוקפו עד כניסת הסדר זה יכנ, חודשי -לאור כך כי שובר הארנונה הינו דו

 .תשלום השוברים עד כניסת ההסדר לתוקף 

 .הנחה מהארנונה  2%-מזכה ב, אשראי /תשלום שובר באמצעות הוראת קבע בנקאית

 

 : פרטי כרטיס האשראי

 

ספרות בגב  3 תוקף מספר כרטיס

 הכרטיס

שם בעל 

 הכרטיס

 ז בעל הכרטיס.ת

 

 

 

 

 

    

 

  נא צרו עימי קשר בטלפון . אני מעוניין למסור פרטי אשראי טלפונית_____________ 

 ( בעל כרטיס האשראי )                                                                                        

 
 _______________: חתימה בעל הכרטיס 

 
 
 

 2שלוחה  58-6651666: הגבייה במספר לשאלות ניתן לפנות למחלקת 
 .  5353285-554או לווטסאפ  gviya@arad.muni.il  :יש להחזיר טופס זה למייל 

 
 
 
 
 
 
 

 ,בברכה 
 מחלקת גבייה

 עיריית ערד
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