
 

 מתוך 1'                                                                                                                    עמ 2006אוקטובר  עדכון  – 3' טופס מס
1  
  

  טחון ילכבוד    משרד  הב
  אגף                   הכספים
  יחידת              הספקים

  64734, תל אביב, הקריה
  בקשה להעברת כספים: הנדון

  'חלק א
  אנו החתומים מטה .1

  
מבקשים ") הספק"להלן     (הוא                                                 ") המשרד"להלן (טחון ישמספר הספק שלנו במשרד הב
  , טחוןי למשרד הבשיוגשו' תביעות מימון וכו, על פי חשבוניות, מעת לעת, טחוןיממשרד הב, בזאת שהכספים המגיעים לנו

  
(                          מספר סניףיעברו ישירות לחשבוננו מספר                                                     בבנק                                        

  ").החשבון"להלן ( ("
טחון לידינו ממש ביום זיכוי יי משרד הב"יחשב כאילו שולם ע, יזקף בחשבוןיש, שכל סכום כאמור לעיל, הרינו מצהירים בזה .2

  .החשבון בבנק וכאילו אושרה קבלתו בחתימת ידינו
 הספק ולא תהיה לנו כל עילה ותביעה כנגד המשרד בקשר לזיכוי ל מהווה תשלום לחשבון הנכון של"תשלום לחשבון הנ .3

  .חשבון זה כאמור
לגבי פעולות זיכוי או , פ"בין בכתב ובין בע,   הבהרות כאלה לתתהרינו נותנים היתר למשרד לבקש מהבנק כל הבהרה ולבנק .4

  .י המשרד"אי זיכוי החשבון ע
או תביעות כלשהן כלפי הבנק בהקשר לזיכוי או אי זיכוי /ו טענות ואו לכל הבא מכוחנ/אנו מצהירים כי לא תהיינה לנו ו .5

  .חשבוננו והתשלומים כאמור לעיל
  .ייעשה על ידינו ישירות עם המשרד, כל ברור שיהיה בו צורך כתוצאה מזיכוי או אי זיכוי החשבון והתשלום לו .6
  . הביטול בכתבהביטול יכנס לתוקפו לאחר קבלת הודעת. בקשה זו תהייה בתוקף עד לביטולה .7
על ידי העברה ישירה , ביצוע שירותים או עבודה, טחון בגין אספקת טוביןיהנני מסכים לקבל התמורה שתגיע לי ממשרד הב .8

  .בציון פרטי החשבון שלי, לשם כך אני מצרף בזה טופס בקשה להעברת כספים. לחשבון הבנק שלי
 וידוע לי כי ,טחון כל תשלום מיותר או כפול ששולם לי בטעות על ידכםיהריני מתחייב בזאת להחזיר מיידית למשרד הב .9

  .מיום קבלת הכספים, י חוק פסיקת ריבית והצמדה"איחור בהחזרת התשלום יגרור אחריו חיובי ריבית עפ
  

  :ולראיה באנו על החתום
  

    :מספר ספק      :שם הספק
          

    :חתימה וחותמת      :תאריך
  

  'חלק ב
  

מסכימים לתוכן , המורשים לחתום ולהתחייב בשם הספק, הרשומים מטה, ה שאנואנו מצהירים בז
  .טחון על כל שינוי בחשבוןיאנו מתחייבים לדווח למשרד הב. האמור לעיל

  
    חתימה וחותמת      שם החותם

          
    חתימה וחותמת      שם החותם

          
    :מ"עוסק מורשה במע' מס      :תיק במס הכנסה' מס

  
  ----------------------------   לשימוש הבנק      ------------------------

  
   יחידת הספקים–לכבוד אגף הכספים 
   מדינת ישראל–משרד הביטחון        

  
  , על פי רישומינו, של טופס זה הם' החתומים למעלה בחלק ב:                                                 הרינו מאשרים שבתאריך

  
ל "נו לחייב את החשבון הניבעלי זכות חתימה בחשבון מספר                                                 בסניפנו ורשאים על פי מסמכ

  .י דוגמאות  שבידינו"חתימתם נחזית להיות נכונה עפ. בחתימתם
  

    :שם הסניף        :שם הבנק
            

    :מספר חשבון        :קוד סניף בנק
            
    :חתימה וחותמת בנק        :אריךת

  

  
  

  

      


