צ
נא להחזיר את המסמך
לפקס מספר 03-6178093

לכבוד
שירותי בנק אוטומטיים בע"מ (שב"א)
רחוב דרויאנוב 5
תל-אביב6314305 ,
נכבדיי,

הודעה בדבר שיוכו של מסוף להסדר שידור נתונים בכרטיס הנסלק באמצעות כרטיסי אשראי לישראל (כא"ל) בע"מ

בהתאם להסכם שנחתם בינינו מתאריך _________ להסדר שידור נתוני עסקאות לחברות כרטיסי האשראי לזכות מספר ספק שלנו ,נבקשכם לשייך להסדר
זה מסוף שפרטיו להלן:
שם הספק

תאריך ההצטרפות

מספר ח"פ/ע"מ של הספק

שם הרשת (אם שייך לרשת שיווק)

סוג העסק

מספר הטלפון

מספר המסוף

מספר המסוף

מספר המסוף

מספר המסוף

מספר המסוף

מספר המסוף

כמות
מסופים

סוגי עסקאות הכלולות בהסכם

סוגי הכרטיסים כלל
העסקאות תשלומים

�

ויזה

�

מאסטרקארד

�
�

ישראכרט
דיינרס

�

PL

קרדיט  /דביט  /נטען

כתובת הספק

מספר ל' של הספק בכא"ל

כתובת הדוא"ל

מספר ל' של חברת הניכיון

מקור  -מקס איט ניכיונות  -תפעול בע״מ;

אנו מאשרים את הנתונים הנ"ל ומסכימים ששב"א תמסור למקס איט ניכיונות בע"מ
(בהודעה זו "החברה") קובצי נתונים של עסקאות ששודרו על־ידינו ,נוסף על מסירת
הקבצים לכרטיסי אשראי לישראל בע"מ;
אנו מאשרים ומסכימים שמספרי הספק שלנו אצל שב"א ו/או אצל כרטיסי אשראי לישראל
בע"מ ,לצורך זיכוי בתמורת שוברי כרטיסי האשראי ,יוסבו וישונו למספר הספק של החברה וזאת
תאריך ______________________

שעה ___________

תייר

כדי שכרטיסי אשראי לישראל בע"מ תעביר את תמורת שוברי כרטיסי האשראי ישירות
לחברה במקום אלינו .הספק מאשר למקס איט ניכיונות בע"מ לבצע שינויים ותוספות על טופס
זה ,לרבות שינויי ו/או תוספת מספרי ספק במסגרת ההסכם בין החברה לבין בית העסק.
אנו מתחייבים להודיע מיידית לשב"א ולכרטיסי אשראי לישראל בע"מ על כל
שינוי שיחול מכל סיבה שהיא בזכותנו לקבלה של תמורת השוברים.

חתימת בית העסק
(בתאגיד  -חותמת  +חתימת מורשי החתימה) _________________________________________

לכבוד
כרטיסי אשראי לישראל (כא"ל)

בקשה לשייך ספק להסדר שידור נתונים עם מקס איט ניכיונות בע"מ ("החברה")

העתק  - 1בית העסק.

פרטי חשבון הבנק לזיכוי באמצעות חברת הניכיון :בנק _________________ סניף ______ מספר החשבון _____________________________
אנו בית העסק הח"מ ________________ ,מספר זיהוי _______________  ,כתובת ________________________________________ מבקשים להצטרף
להסדר שבנדון ובקשר לכך מבקשים ,מצהירים ומתחייבים כלפיכם כלהלן:
אנו מבקשים להצטרף להסדר שידור נתונים באופן שנתוני עסקאות שייערכו אצלנו
וישודרו לשירותי בנק אוטומטיים בע"מ (שב"א) יימסרו לכם כדי שהתמורה בגין אותן
עסקאות תועבר על־ידיכם לזכות החברה.
אנו מאשרים ומסכימים שתמורת שוברי כרטיסי האשראי תועבר ותשולם על־ידכם לזכות
החברה במקום לזכותנו ושלצורך כך ישונו מספרי הספק שלנו אצלכם ואצל שב"א
למספר הספק של החברה .אנו מתחייבים להודיע מיידית לכם ולשב"א על כל שינוי
שיחול מכל סיבה שהיא בזכותנו לקבלה של תמורת השוברים.
אנו מבקשים לשמור בסודיות ,לרבות בנקאית ,מלאה ומוחלטת את בקשתנו זו ,בפני כל
אדם לרבות אצלכם ,ולרבות כל בעל תפקיד אצלכם בתחום המכירות,
תאריך ______________________

ר"ה 12.2019

לכבוד
חברת כרטיסי האשראי
אנו מאשרים ומסכימים לאמור לעיל

המסחר והשיווק ,מלבד לצרכים התפעוליים הספציפיים ,הנדרשים לביצוע בקשתנו זו,
ולא לבצע בה ו/או מהמידע הנובע ממנה כל שימוש לצורכי מכירות ושיווק אצלכם ו/
או לא לעכב אותה כלל ,בין היתר לצורך ביצוע פעילות מכירתית ו/או שיווקית שלכם
כלפינו.
אנו מייפים בזאת את כוחה של החברה באופן בלתי חוזר לקבל בעבורנו בכתב מכם,
על טופס בקשת ההצטרפות ו/או בנספח לו ,הסבר מפורט הכולל את כל המידע
הבנקאי ו/או המידע האחר בדבר הנימוק וכל הקשור בכך בגינו אתם מסרבים ו/או
משהים את הצטרפותנו המיידית להסדר שידור הנתונים .אין באמור לעיל כדי להוות
אישור לכך שאתם רשאים לסרב ו/או להשהות ביצוע מיידי של בקשה זו.

חתימת בית העסק
(בתאגיד  -חותמת  +חתימת מורשי החתימה) _________________________________________

תאריך _____________________ חתימת חברת הניכיון _________________________________________

30-12-089

לכבוד
שירותי בנק אוטומטיים בע"מ
אנו נותנים בזה את הסכמתנו לשיוך בית העסק הנ"ל,
בכתובת הנ"ל ,להסדר שידור הנתונים ,ולשינוי מספרי בית
תאריך _____________________ חתימת חברת כרטיסי האשראי ___________________________________
העסק כמפורט בבקשה הנ"ל.

