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 בקשה לעדכון פרטי לקוח נפטר 
 )2012 יולי – 1גרסה (

  

 

 הודעה על עדכון פרטי לקוח נפטר  .1

 

ב " מצ.")*קו הטלפון: "להלן (05 __ -___________  של קו סלקום מספר ה/בעליו_________________ ' גב/ מרעל פטירתו של הריני להודיעכם 

 . אישור קבלת קצבת שארים/ אישור קבלת מענק פטירה / אישור משטרה / רשיון קבורה / תעודת פטירה

 

 ) את בחירתךX-סמן ב(לבצע את הפעולה הבאה בקו הטלפון ברצוני  .2

 

 .___________________ : כתובת ____________, _______: ז.ת_, _______________________: ם שהעברת הבעלות בקו הטלפון על

 .  למסלול טוקמן הטלפוןהעברת קו

 .ניתוק סופי של קו הטלפון

 

 כללי  .3

 

 . הססמא וההודעות, הפתיח האישי, לרבות זכרונות, בון הסלולריעם ביצוע אחת מהפעולות המפורטות לעיל יימחק המידע האישי במשי �

 

 ולבצע ה/י דין להחזיק בקו הטלפון ולהשתמש בקו כיורש המנוח"הנני זכאי עפוכי ה ויתרו על זכויותיהם בקו הטלפון /יורשי המנוח כי ,הנני מצהיר �

 שתיגרם לכם בקשר עם כספיתאו הוצאה /תכם בגין כל נזק ועם דרישתכם הראשונה אשפה אהנני מתחייב כי ; את הפעולה המבוקשת כאמור

  .ה/אשר יבואו מטעם מי מיורשי המנוח ,הםאו השימוש ב/הזכויות בקו הטלפון ו

 

אתם תהיו רשאים , דלעילה טענה כלשהיא באשר פעולתי /יטען מי מיורשי המנוחמקרה בו כל הריני לאשר כי ב -בביצוע העברת בעלות בלבד �

 .ירות לקו הטלפון עד לבירור המחלוקתלהפסיק את הש

 

תנאים כלליים להתחברות לרשת הסכם קבלת ואת של קו הטלפון את תנאי התוכנית השיווקית הריני מאשר  -בביצוע העברת בעלות בלבד �

 . הם ולתנאיםלתוכנכי הנני מסכים ו")  ן"הסכם הרט: "להלן(סלקום 

 

 

 . המשוייך לקו הטלפון כל החיובים העתידיים בקו הטלפון לרבות חיובים בגין ציודעם ביצוע אחת מהפעולות המפורטות לעיל יבוטלו

  

 

 

 .אלא אם צויין במפורש אחרת, המקושר למספר המפורט לעיל) IMEI(טלפון כולל כל מכשיר מספר ה**
 
  

  

  

  

  

  

  

 מ"סלקום ישראל בע

 10הגביש ' רח

 42140 נתניה 4060. ד.ת

 511930125. פ.ח

 מהסלקום* 123  , 052-9990123: טלפון

 09-8607916/8: פקס

 cellcomail@cellcom.co.il: מייל

 
 _________________________ ולראיה באתי על החתום

 
 

 ________________________________כתובת   ___________________________ז.ת   __________________________שם



 

  A13479B             13479-0712-02:  ט"מק______________________פ.ח/ז.ת' מס______________________  סלקום ' מס

  

                                                                                                                       

  

 
 שינוי אמצעי תשלום       

 2012 יולי – 1גירסה 
 

 ,ה/ה נכבד/לקוח
  .  חייבים להיות של המשלם או של הלקוחפרטי בעל החשבון . מלא את הטופס במלואויש.  טפסים לביצוע שינוי אמצעי תשלוםב"מצ, לבקשתך

 
שלח , *הסדרבבמקרה של בנק . ולאחר מכן שלח את הטופס חתום באמצעות דואר או בפקס, יש להחתים את הבנקבמקרה של הוראת קבע 

 48אישור עד  קבלת ב.אישור הבנקקבלת עד ל, לא יתבצע שינוי באמצעי התשלום! לתשומת לבך.  או בפקסבדואראת הטופס חתום על ידך 
 . בחשבון אחריויבוצעעדכון ה – בקבלת אישור במועד מאוחר יותר . יבוצע עדכון פרטים כבר בחשבון הקרוב–שעות מיום התשלום 

 
 .לרבות רשימת הבנקים שבהסדר מהטלפון הסלולרי* 123 או 052-9990123נשמח לענות על כל שאלת הבהרה בטלפון 

 .098607902את הטופס המלא ניתן לשלוח לפקס 
                                                                                                                                 

 ,בברכה
 סלקום, רות לקוחותיש

 
 :אנא סמן את בחירתך

____________________________________ :ברצוני לשנות את אמצעי התשלום עבור קו הטלפון שמספרו

____________________________________:ברצוני לשנות את אמצעי התשלום עבור כלל המנויים המצויים תחת כרטיס הלקוח שמספרו

  

_______________________________________________________________________________________  

  

                                תשלום באמצעות כרטיס אשראי
                                                

                                                                                                                                                                                                   
 

  ___________________________        :שם בעל כרטיס האשראי
 
 

 __|___|___|___|___|___|___|  |___|___|_ :מספר זהות ________________________________________            :כתובת
 

 __________________בתוקף עד _____________            אחר � דיינרס      � ישרכארט     �  ויזה       �סוג כרטיס האשראי    

          _|__|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__ |מספר הכרטיס  

 ____________________ב חשבון הלקוח לחיו

 

 מ"סלקום ישראל בע :לכבוד

, באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו מצויינים לעיל, מפעם לפעם, ל"מ נותן לכם בזאת הרשאה מתמדת לחייב את החשבון הנ"אני הח .1

טלפון -עם שרותי רדיואו אחוב לכם בקשר /או כרטיס אחר אשר יחליף אותו על פי הוראת חברת כרטיסי האשראי בסכומים שאני חב ו

. או הסרטים המגנטים המצויים בידיכם/או ישתקפו ברשימת החייבים ו/כפי שאלה משתקפים ו, שינתנו על ידכם, נייד ושרותים אחרים

 .החיוב כאמור יבוצע על ידכם במתן הודעות לחברת האשראי

 .יחשב כנעשה בידיעתי המלאה, כל חיוב שיעשה בהתאם להרשאה זו .2

 :ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים, בהודעה בכתב ממני אליכם, ידי-ת לביטול עלהרשאתי ניתנ .3

 .ולא יחול על חיובי החשבון שקדמו למועד כניסת הביטול לתוקף,  ימי עבודה מעת קבלת ההודעה על ידכם4הביטול יכנס לתוקף לאחר  .4

 . על פי הסכם השירות שביני לבינכםלעיל' מתן ההודעה יחשב כבקשה בכתב להפסקת שירות במועד הנקוב בסעיף קטן א .5

 .כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לעשות כן, אם תחייבו את חשבוני כאמור .6

  

  

  

 _____ ____________x   חתימת הלקוח__________________                                    תאריך     
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ"סלקום ישראל בע

 10הגביש ' רח

 42140 נתניה 4060. ד.ת

 511930125. פ.ח

 :סלקום' מס
 
 

_________________-__  05 

מזהה ' מס/ אסמכתא 
 :של סלקום

 
___________________
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 הוראה לחיוב חשבון

 ____________סניף______________ __________בנק :  לכבוד

 _____________________________________: כתובת  הסניף

 _______________________________ מ "ו  הח/אני .1

 י החשבון כמופיע בספרי הבנק/                          שם בעל

 ____________________________________. פ.ח./ז.ת' מס

 ___________מס___________________ ' ____רח:  כתובת

 ____________________מיקוד __________________ ישוב 

 

, ל בסניפכם"נו הנ/לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/ ים/נותן .2
 בסכומים ובמועדים מ"סלקום ישראל בעבגין אספקת שרותי 

סלקום י "או רשימות ע, שיומצאו לכם מידי פעם באמצעי מגנטי
 ".פרטי ההרשאה" כמפורט מטה ב מ"ישראל בע

 : נו כי/ידוע לי .3

מאיתנו בכתב /י הודעה ממני"הוראה זו ניתנת לביטול ע  .א
יום ,  שתכנס לתוקף מ"סלקום ישראל בע -לבנק ול

ניתנת לביטול , עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן
 .י הוראת כל דין"עפ

, ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד/נהיה רשאי/אהיה  .ב
לפחות יום , לבנק בכתב,נו/  ידי-דעה על כך תימסר עלשהו

 . עסקים אחד לפני מועד החיוב

הם , נו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים/ידוע לי .4
 .נו להסדיר עם המוטב/נושאים שעלי

יופיעו בדפי החשבון , י הרשאה זו"נו כי סכומי החיוב עפ/ידוע לי .5
 . מיוחדת בגין חיובים אלהי הבנק הודעה"ענו /וכי לא תישלח לי

כל עוד מצב , הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה .6
וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת , החשבון יאפשר זאת

 .לביצוען

, ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה/הבנק רשאי להוציאני .7
נו על כך מיד לאחר /ויודיע לי, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך

 .תוך ציון הסיבה, קבלת החלטתו

קבלת ,  בספח המחובר לזהמ"סלקום ישראל בע -נא לאשר ל .8
 .מאיתנו/הוראות אלו ממני

 _______________י חשבון/חתימת בעל __________תאריך   

סוג  מספר חשבון בבנק  קוד מסלקה
חשבון

בנק סניף

  

קוד 
 המוסד

25500

 טלפון' מס

 

-  

מזהה ' מס/ אסמכתא 
 של הלקוח בחברה

 

-------------------------------------------------------�------------------------------------------------------- 

                                   

  

 אישור הבנק                                      

 לכבוד                                                                                             

 קבוצת סלקום

 42140 נתניה 4060. ד.ת

  ______________________________________ , -נו הוראות מקבל

לכבד חיובים בסכומים ובמועדים  שיופיעו באמצעי מגנטי או 
נם /ואשר מספר חשבונו, ברשימות שתציגו לנו מדי פעם בפעם

. והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה, בבנק יהיה נקוב בהם
כל עוד לא ; כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען;  מצב החשבון יאפשר זאתונפעל בהתאם כל עוד, רשמנו לפנינו את ההוראות

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

 ,בכבוד רב

 ______________________חתימה וחותמת הסניף___________ סניף_____________ בנק  _________________ תאריך

סוג  מספר חשבון בבנק  קוד מסלקה
 ןחשבו

בנק סניף

  

קוד 
 המוסד

25500

 טלפון' מס

 

-  

מזהה ' מס/ אסמכתא 
 של הלקוח בחברה
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