מספרו

שם הסוכן
מרחב

הטופס מיועִד ֹלנשים וֹלגברים כאחִד
יש ֹלמֹלא את הטופס בעט בֹלבִד וֹלא בעיפרון

הרשאה ֹלחיוב באמצעות כרטיס אשראי בִדרך שֹל הוראת ֱקבע בביטוח אֹלמנטר
טופס מספר

805

א .הרשאה והצהרה
אני מאשר ֹלמגִדֹל חברה ֹלביטוח בע"מ )ֹלהֹלן" :מגִדֹל"( בזאת ֹלחייב את כרטיס האשראי שפרטיו מפורטים ֹלהֹלן בטופס זה ,מעת ֹלעת בכֹל חיוב שיוטֹל עֹל פי הפוֹליסות ותוספותיהן המפורטות ֹלהֹלן
ֹלרבות ִדמי ביטוחִ ,דמי השתתפות עצמית וכן חיובי הוצאות שֹלכם עֱקב אי כיבוִד תשֹלומים בֱקשר עם הפוֹליסה ,הכֹל כפי שיֱקבע ע"י מגִדֹל ושמגִדֹל תוִדיע ֹלחברת האשראי )ֹלהֹלן :החיובים"(.
אני מסכים כי הרשאה זו תהיה בתוֱקף כֹל עוִד ֹלא אוִדיע ֹלכם בכתב עֹל ביטוֹלה .ביטוֹלה שֹל הרשאה זו ייכנס ֹלתוֱקף בתוך  30ימים מהמועִד בו תֱקבֹלו את הוִדעתי בכתב עֹל ביטוֹלה.
אני מאשר כי הרשאה זו תהיה תֱקפה ֹלביצוע החיובים הנ"ֹל גם באמצעות כֹל כרטיס אשראי אחר שיונפֱק במֱקום כרטיס האשראי שפרטיו מפורטים ֹלהֹלן בטופס זה.
יִדוע ֹלי כי ביצוע הסִדר התשֹלום האמור ֹלעיֹל מותנה באישור חברת האשראי ֹלגבי כֹל חיוב שיועבר אֹליה עֹל יִדי מגִדֹל.

ב .פרטי המבוטח :חובה ֹלמיֹלוי
מספר תעוִדת זהות

שם משפחה

כתובת )רחוב(

שם פרטי
יישוב

מס'

מס' טֹלפון
מס' סֹלוֹלרי

מיֱקוִד

במיִדה ובעֹל הכרטיס אינו זהה ֹלבעֹל הפוֹליסה  /המבוטח ,נא ֹלציין את הזיֱקה ביניהם

ג .פרטי הפוֹליסות :חובה ֹלמיֹלוי
מס' פוֹליסה/ות וענפים:

ִד .אופן התשֹלום :חובה ֹלמיֹלוי

שם בעֹל הכרטיס

מספר זהות

סוג הכרטיס )יש ֹלבחור אחִד(
ויזה

ישראכרט

ִדיינרס

אמריֱקן אֱקספרס

מספר כרטיס

תוֱקף הכרטיס

ֹלאומי ֱקארִד
חתימת
בעֹל
הכרטיס

תאריך

הֹ .למיֹלוי ע"י הסוכן
הריני מאשר
כי בתאריך

מספר תשֹלומים

סוכן

חתם בעֹל הכרטיס
בפני עֹל הטופס

צוות

מחוז

ו .בעסֱקה טֹלפונית )ֹלמיֹלוי ע"י הסוכן בֹלבִד(
שוחחתי עם המבוטח שפרטיו מפורטים ֹלעיֹל ואשר מסר ֹלי את פרטי כרטיס האשראי המפורטים ֹלעיֹל ,הסברתי ֹלו כי מִדובר בהרשאה ֹלחיוב
הריני ֹלאשר כי ביום
באמצעות כרטיס אשראי בִדרך שֹל הוראת ֱקבע עבור הפוֹליסות ֹלעיֹל .הֱקראתי ֹלו את תוכן ההצהרה וההרשאה ֹלעיֹל והוא אישר בפני כי הוא מסכים ֹלתוכן ההצהרה וההרשאה שֹלעיֹל ומאשר
ֹלמגִדֹל ֹלפעוֹל ֹלפיה.

ז .וֹלראיה באתי עֹל החתום:
תאריך

חתימת סוכן הביטוח

שם סוכן הביטוח
סוכן

צוות

נבִדֱק ואושר ע"י פֱקיִד הגביה

בתאריך

מחוז

חתימת הבוִדֱק
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