
   

  A016B      016-1010-26מק"ט:   ח.פ____________________                          \מס' סלקו� ______________________ מס' ת.ז 

  1 מתו� 1 עמוד                                                   312165  302254מק"ט סלקו� 

 סלקום ישראל בע"מ
 10רח' הגביש 

 42140נתניה  4060ת.ד. 
 511930125ח.פ. 

 * מהסלקום123,   052-9990123טלפון: 
 09-8607916/09-8607918פקס: 
 cellcomail@cellcom.co.ilמייל: 

 ___________-__05טופס הרשאה ויפוי כוח לקו סלקום מס'       
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 כל________ לביצוע ______"), מספר ת.ז ___כחהיופה מ_________ (להל�:"_______אני הח"מ מייפה את כוחו של ___
הפעולות המפורטות להל� ו/או לקבלת כל הנתוני� המפורטי� להל� לגבי הקו הנ"ל, אשר אני רשאי לבצע על פי הסכ� הרט"� שעל פיו 

ח יהיה כפו� לתנאי� הקבועי� בחוזה הרט"�. ו, כי ביצוע פעולות ו/או קבלת נתוני� ע"י מיופה הכהתחייבתי כלפי סלקו�. ידוע לי
ח זה פוטרת את סלקו� מכל אחריות שעלולה לנבוע מפעולות שיבוצעו ע"י מיופה ובנוס�, אני מסכי� בזאת כי החתימה על ייפוי כ

  שאה לפעול.ח, ושלגביה� נמסרה לו הרוח ו/או ממידע שימסר למיופה הכוהכ
ח להזדהות בהתא� לנהלי� הקיימי� בסלקו� לגבי ובכל פניה טלפונית לסלקו�, לש� ביצוע פעולה בש� הלקוח, יידרש מיופה הכ

  אותה פעולה באותה עת.

  ח יחול על הפעולות המסומנות להל	: ויפוי הכ 

 תביעת ביטוח ע"פ אחריות מקיפה �                                ופרטיו  מידע בנוגע לחשבו� כל  בלתק       � 

  שימוש בשרותי תיקוני� �                               (כולל תשלומי�) ביצוע פעולות בחשבו�        � 

  כל שרותהזמנה / ביטול  �                       הזמנה / ביטול שרותי רשת  ללא  תשלו�           � 

  לסלקו� בחו"ל    SIMהזמנת ערכת מכשיר / כרטיס  �                             תשלו�    בת  הזמנה / ביטול שרותי רש     �
                                  

   הזמנת ערכת דיבורית לרכב/ מכשיר קבוע לרכב �הזמנה / ביטול חיוג לחו"ל                                                              �
  

  .הפעולות המפורטות לעיל, בכפו� לנהלי סלקו�) כלח זה על ו(במקרה בו לא סומנו פעולות מוגדרות, יחול ייפוי כ  

   לרבות חתימה על תנאי ההסכ� וכל מסמ� אחר הדרוש לש� כ� באמצעות אמצעי תשלו�   שדרוג מכשיר / מעבר רשת � 
 הספרות  4נק ממנו נגבי� תשלומי� לסלקו� בהוראת קבע  או את (נא רשו� את מס' חשבו� הב    _______________שמספרו  

  האחרונות של מס' כרטיס האשראי באמצעותו הנ� משל� את חשבונותי� לסלקו�).

  :פרטי הלקוח 

  ש	 פרטי_______________________ ש	 משפחה________________________ת.ז. __________________

  :את פרטי הלקוח השני  במקרה של שני לקוחות יש למלא ג	

  ש	 פרטי_______________________ ש	 משפחה________________________ת.ז. __________________

 טלפו� בבית __________________________________ טלפו� בעבודה _______________________________

  אני מצהיר ומתחייב כאמור לעיל:
  
  

      __________________ ________________    __________________       _______________________  
  נוס� חתימת לקוח                             חתימת לקוח         ש� לקוח / מורשה חתימה                        תארי�                                                      

  במקרה של חברה חותמת החברה(                                                                                                                                                                                                        
   חתימת מורשה חתימה)  בצירו�                                                                                                                                                                                                            

  

 הלקוחלמסמך זה העתק תעודת זהות של יש לצרף 
  (יש למלא פרטי� אלו במלוא�) במקרה של חברה

  

  אני הח"מ ______________________    שכתובתי _____________________________________________________
  ב                                     מס'                              ישוברחו                                                         עו"ד/רו"ח                                  

  מאשר בזאת כי המסמ� נחת� בידי מורשה חתימה של החברה שפרטיה כאמור  לעיל.

  תארי� _______________   חותמת וחתימת עו"ד/רו"ח__________________________

  ר  עו"ד / רו"ח)(במקו� חתימה על חלק זה נית� לצר� אישו

�09  את הטופס נית� למלא ולשלוח לפקס מס'   מהסלקו�. 123או * 052�9990123נשמח לענות על כל שאלת הבהרה בטלפו� 
8607916/8 .     


