בקשה להעברת כספים דרך הבנק לספק ונותן שירותים בארץ
1

כללי:
1.1

במסגרת התקשרות הרכשתית של חברת רפאל ,מערכות לחימה מתקדמות בע"מ )להלן "רפאל"(
עימכם ,נדרש לקבל את הסכמתכם ,אישורכם וחתימתכם לגבי המידע במסמך זה כולל פרטי חשבון
הבנק שלכם ,אשר יוזנו במערכת במטרה לאפשר לרפאל לזכותו בעתיד.

1.2

את המסמך ,כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה מטעם הבעלים ומוחתם בפני פקיד הבנק ומאושר על

ידו יש לסרוק ולשלוח למחלקת הספקים ברפאל בדוא"ל supplier-account@rafael.co.il
בהקדם ,כתנאי להעברת תשלומים בפועל.
2

מידע להסכמה ואישור:
2.1

רפאל תזכה את חשבון הבנק שפרטיו יימסרו על ידכם בהמשך טופס זה.

2.2

רפאל תשלם לחשבון בנק אחד בלבד עפ"י הוראתכם מעת לעת.

2.3

רפאל שומרת לעצמה לפי שיקול דעתה ובכל עת שהיא את הזכות לבצע תשלומים גם בהמחאות.

2.4

חתימת מורשי החתימה מטעם הבעלים על גבי הטופס תעשה בפני פקיד הבנק בסניף בו מתנהל
החשבון .על הפקיד לאשר בחתימת ידו את חתימת מורשי החתימה ,וזכאותם לחתום בשם החברה.

2.5

בכל מקרה של שינוי עתידי בפרטי חשבון הבנק )כגון בשם הבנק ,סניף ,מספר חשבון ,מורשי חתימה
וכו'( הנכם מתחייבים להודיע לגביו למחלקת הספקים ברפאל בדוא"ל
 supplier-account@rafael.co.ilלא יאוחר מ  30יום טרם השינוי בפועל .בתקופה זו תמשיך
רפאל לזכות את החשבון האחרון הידוע שנמסר על ידכם ,או לחילופין תשלח לכם תשלומים
באמצעות המחאות עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לנסיבות.

2.6

רפאל לא תהיה אחראית לאי הגעה בזמן של כל תשלום הנובע מקבלת מידע שגוי או חוסר עדכון
רפאל בזמן ,והאחריות על כך תיפול באופן בלעדי עליכם.
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3

בקשה להעברת כספים לפרטי חשבון בנק נקוב) :יש למלא בכתב יד גדול וברור(

 3.1אנו הח"מ ________________ שמספר הספק שלנו ברפאל הוא __ __ __ __ __ __ ) 0 0להלן "הספק"(
מבקשים בזאת שהכספים המגיעים לנו ,ככל שיגיעו לנו ,מרפאל מעת לעת ,על פי תשלומי מקדמות ,חשבוניות,
מפרעות ,וכו' שנגיש לרפאל יועברו ישירות לחשבוננו
מספר _________________ בבנק _________________ סניף מספר __________ )להלן "החשבון"(
וזאת בכפוף לכל דין) .את המידע לעיל יש להקליד באופן קריא ולא לרשום בכתב יד(.
 3.2הרינו מצהירים בזה ,שכל סכום כאמור לעיל ,שייזקף בחשבון ,ייחשב כאילו שולם ע"י רפאל לידינו ממש ביום
זיכוי החשבון בבנק וכאילו אושרה קבלתו בחתימת ידינו.
 3.3אנו מצהירים כי לא תהיינה לנו ו/או לכל הבא מכוחנו טענות ו/או תביעות כלשהן כלפי הבנק בהקשר למילוי
הוראותינו עפ"י בקשה זו.
 3.4כל ברור שיהיה בו צורך כתוצאה מזיכוי או אי זיכוי החשבון ותשלום לו ע"י רפאל ,ייעשה על ידינו ישירות עם רפאל.
ולראיה באנו על החתום:

)פרטי החותמים חייבים להיות זהים לפרטים בסעיף .(3.1

תאריך

______ ____ / ____ /

שמות החותמים

_________________

מספר ספק

__ __ __ __ __ __ 0 0

חתימה וחותמת

_________________

============================ = = = ======================================
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לשימוש הבנק – אישור קיום ונכונות פרטי חשבון הבנק שלעיל:
הרינו לאשר שנכון ליום ______  ____ / ____ /החתומים למעלה בטופס זה הינם על פי רישומינו
מורשי חתימה כדין בחשבון מספר _____________ בסניפנו ורשאים על פי מסמכי ההתאגדות של
החברה לחייב את החשבון הנ"ל בחתימתם נכונה ומאושרת על ידנו.
שם הבנק

__________________

שם ומספר הסניף

תאריך

______ ____ / ____ /

חתימה וחותמת הבנק ______________________
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