תאריך:
לכבוד

א.ג.נ,.

הנדון :תשלום לספקים באמצעות מס"ב (מרכז סליקה בין-בנקאי)

 .1קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ (להלן" :קנט" או "החברה") מבצעת תשלומים מטעמה לספקים ,נותני
שירותים או קבלנים (להלן :הספק) ,ע"י זיכוי חשבון הבנק של הספק ,באמצעות מרכז סליקה בין בנקאי (להלן:
"מס"ב").
 .2מובהר כי חתימה על מסמך זה אינה גורעת מזכות החברה לבצע תשלומים ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ,בדרכים
אחרות.
 .3הינכם מתבקשים בזאת ליתן הסכמתכם בכתב ,לכך שהעברת התשלומים מהחברה אליכם תתבצע דרך מס"ב
ותיחשב כתשלום מצד החברה אליכם לכל דבר ועניין (וזאת כאמור בנוסף לכל דרך תשלום אחרת עליה הסכימו
בצדדים בכל הסכם ו/או מסמך אחר) ולהשיב מסמך זה אלינו כשהוא חתום.
הסדרת התשלומים באמצעות מס"ב
 .4החברה תבצע את התשלומים לחשבון בנק אחד ויחיד ,בו מלוא הזכויות הינן באופן בלעדי של הספק.
 .5פירוט ביחס לתשלומים שבוצעו יועבר אליכם מהחברה באמצעות הדואר או באמצעות המייל.
 .6עם קבלת מסמך זה וטופס הבקשה להעברת התשלומים לחשבון הבנק המצ"ב ,כשהם מלאים ,חתומים
ומאומתים כנדרש ,תהיה החברה רשאית לשלם לכם תשלומים באמצעות מס"ב ,הכל עפ"י שיקול דעתה
הבלעדי של החברה.
 .7עוסק פרטי בלבד (עוסק שאינו חברה/שותפות/אגודה שיתופית/קיבוץ וכו') יכול לשלוח צילום שיק של העוסק
(ולרשום עליו מבוטל) בנוסף לצילום תעודת זהות ,וזאת במקום להחתים את הבנק על אישור החשבון.
שינויים בפרטי חשבון הבנק
 .8הינכם מתחייבים להעביר לחברה ,כתנאי לביצוע שינוי בפרטי חשבון הבנק ,טופס בקשה חדש להעברת תשלומים
לחשבון הבנק (להלן" :טופס הבקשה החדש") ,כשהוא מלא בכל הפרטים העדכניים ,חתום ומאומת.
 .9השינוי עפ"י טופס הבקשה החדש ייכנס לתוקפו ממועד קבלתו במשרד החברה.
 .10כל עוד לא קיבלה החברה הודעה על שינוי בצירוף טופס בקשה חדש ,תהיה החברה רשאית להמשיך ולהעביר
את התשלומים בהתאם לטופס הבקשה שבטרם השינוי ,מבלי שיהיו לכם טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר
לכך.
כללי
 .11הינכם מתבקשים לאשר בחתימתכם ,כי זיכוי חשבון הבנק באמצעות מס"ב ייחשב קיום התחייבות החברה לשלם
לכם את הסך שהועבר אל חשבונכם ואישור הבנק על ביצוע ההפקדה לחשבון הבנק יהווה ראיה מחייבת לביצוע
התשלום ע"י החברה.
 .12אין במסמך זה ו/או בטופס הבקשה משום הענקת זכות משכון ו/או המחאת זכות ו/או חוזה לטובת המבוטח
ו/או צד שלישי כלשהו ,עפ"י כל דין ו/או הסכם.
בכבוד רב,
קנט

אני/ו הח"מ מתחייב/ים ומסכים/ים לפעול לפי האמור במסמך זה לעיל וכאמור בטופס הבקשה שלהלן:
ת.ז/.ח.פ.

שם הספק/נותן השירותים/קבלן:
מיקוד:

כתובת:
טלפון:

@

דוא"ל:
פקס:

בקשה להעברת תשלומים לחשבון בנק
ת.ז/.ח.פ.

אנו הח"מ

מבקשים בזאת להעביר את כל התשלומים המגיעים לנו מקנט ,במישרין לחשבון הבנק שפרטיו מופיעים להלן:
שם הבנק

:

מס' הבנק

:

מס' הסניף :

שם הסניף

:

מס' החשבון :

כתובת הסניף :
טל .בסניף

:

הרינו מצהירים ומסכימים בזה שכל תשלום שתבצעו בהעברה בנקאית ("מס"ב") לחשבוננו הנ"ל ייחשב כתשלום
מוחלט של הסכום שזוכה בחשבוננו הנ"ל ביום בו זוכה ,וזאת ללא צורך באישור אחר שלנו לתשלום .ידוע לנו ואנו
מסכימים ,כי אינכם מתחייבים לבצע תשלום כלשהו באמצעות מס"ב.
אנו מצהירים בזאת שאם יופקד לחשבון הנ"ל תשלום מכם ,שאינו מגיע לנו כדין ,כולו או חלקו ,נחזיר לכם כל סכום
כאמור מיד עם קבלתו.
מסמך זה יהיה בתוקף עד לביטולו על ידינו ,לאחר מתן הודעה לכם בכתב  30יום מראש .אנו מתחייבים לדווח לכם
בהקדם על כל שינוי בחשבון הבנק שלנו.
תאריך:

חתימה וחותמת הספק :

לשימוש הבנק (יש להחתים את הבנק על ספח זה)
לכבוד:
קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
החתומים מעלה הם ,על פי רישומנו ,כל בעלי

הרינו מאשרים כי
החשבון מס'
שם הבנק:

תאריך

בסניפנו ורשאים לחייב את החשבון הנ"ל בחתימתם.
שם הסניף:

שם החותם

קוד בנק וסניף:

חתימה וחותמת הבנק

