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חלק א‘   )פרטי הכרטיס המונפק ע”י קבוצת ישראכרט שאליו יועברו העסקאות המתמשכות(

חלק ב‘ )פרטי הכרטיסים שמהם מבוקש להעביר את העסקאות המתמשכות

כרטיס חדש מסוג ישראכרט / מאסטר כארד / אמריקן אקספרס / ויזה )סמן את הרלוונטי( 

בחשבון מס’                                                   בבנק                            סניף                          , 

אותו בקשתי להנפיק ושמספרו יקבע עם הנפקתו.

כרטיס קיים שמספרו:

א. כרטיס מספר:

ב. כרטיס מספר:

ג. כרטיס מספר:

שהונפק ע”י חברת אשראי: 2- כ.אל , 6- לאומי קארד, 1- קבוצת ישראכרט )ישראכרט בע”מ, פועלים אקספרס בע”מ(.

שהונפק ע”י חברת אשראי: 2- כ.אל , 6- לאומי קארד, 1- קבוצת ישראכרט )ישראכרט בע”מ, פועלים אקספרס בע”מ(.

שהונפק ע”י חברת אשראי: 2- כ.אל , 6- לאומי קארד, 1- קבוצת ישראכרט )ישראכרט בע”מ, פועלים אקספרס בע”מ(.

תוקף:

חתימת המבקש/ת תאריך

נא לחתום

ידוע לי ,כי לצורך ביצוע בקשתי תהיו רשאים להעביר בקשה זו לחברות האשראי )מנפיקות הכרטיסים( ובאמצעותן לבתי העסק   •

   הרלוונטיים על מנת שתשמש להן כבקשה ישירה שלי מהן לביצוע העברת העסקאות המתמשכות. כמו כן ,ידוע לי כי תהיו  

   רשאים להעביר ו/או לקבל מידע מחברות כרטיסי האשראי ו/או מבתי העסק בקשר עם ביצוע בקשתי.

ידוע לי ,כי תהליך העברת העסקאות המתמשכות בין הכרטיסים הנ”ל תלוי גם בבית העסק, ויתכנו מקרים בהם אדרש לפעול  •

   בעצמי אל מול בית העסק על מנת להשלים את התהליך.

ידוע לי ,כי אם בעבר ביקשתי לחסום בכרטיס אליו מועברות העסקאות המתמשכות )המפורט בחלק א’(. עסקאות מתמשכות       •

   מבית עסק מסוים אשר מחויבות כעת בכרטיסים המפורטים בחלק ב’, עסקאות מתמשכות אלו לא תכובדנה עד להסרת  

   החסימה על ידי.

פרטים מזהים:

אני הח”מ מבקש/ת מכם, להעביר לכרטיס החיוב המפורט בחלק א‘ בטופס זה את כל העסקאות המתמשכות )הוראות הקבע( הקיימות 
בכרטיסי החיוב המפורטים בחלק ב‘ בטופס זה. )לא ניתן לבצע העברה של חלק מההוראות(

בקשה להעברת עסקאות מתמשכות מכרטיס
חיוב אחד לכרטיס חיוב אחר
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