לכבוד
בנק _______________
סניף ______________
__________________
אדונים נכבדים,

הנדון :חשבון

על שם

.

הואיל ואני מקבל/ת מדי חודש בחודשו גימלה מהטכניון – מכון טכנולגי לישראל (להלן הטכניון);
והואיל והסכמתי עם הטכניון על העברת הגימלה המגיעה לי כנ"ל לזכות חשבוני הנ"ל אצלכם;
לכן אני נותן/ת לכם בזה הוראה בלתי חוזרת להחזיר לטכניון מיד עם דרישתו ,כל סכום אשר הטכניון
יתבע את החזרתו לאור קביעתו הבלעדית שהוא נזקף לזכות חשבוני בטעות ,לאחר שזכותי לגימלאות פגה.
הוראתי זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לשינוי או ביטול בלי הסכמת הטכניון בכתב ,ותשאר בתוקפה גם
לאחר שזכותי לגימלאות תפוג לחלוטין.
כמו כן הנני מתחייב להודיע לטכניון אם וכאשר אהפוך את חשבוני הנ"ל לחשבון משותף עם בן/בת זוג
לדאוג להחתימו/ה על ההצהרה שלהלן והנני נותן לכם הוראה בלתי חוזרת לא להוסיף כל שותף לחשבון
הנ"ל אלא אם חתם תחילה על ההצהרה שלהלן והוא בן או בת זוג.
הוראה בלתי חוזרת זו תחול גם על חשבון חלופי בסניף זה או בסניף אחר אליו תועבר הגימלה מהטכניון.
______________________

חתימת בן/בת הזוג (במקרה של חשבון משותף)

חתימת הגימלאי/ת

מאחר שחשבון מקבל הגימלה הנ"ל הוא חשבון משותף איתי ,הנני מצטרף/ת להוראה הבלתי חוזרת דלעיל.
_______________________

_____________

תאריך

הערה :אין

לתלוש את הספח.

חתימת בן/בת הזוג

נא

להחזיר

את הדף בשלמותו

חלק ב' – למילוי ע"י הבנק

לכבוד
אגף הכספים והבקרה
הטכניון מכון טכנולוגי לישראל
ח י פ ה.
אדונים נכבדים,

הנדון :חשבון

על שם

.

הריני לאשר כי רשמנו לפנינו את הוראתו/ה הבלתי חוזרת של מר/גב' _______________ כמפורט לעיל,
ואנו מתחייבים לפעול לפיה ,כל עוד לא תהיה מניעה חוקית לביצועה.
כמו כן הננו מתחייבים לא להוסיף כל שותף לחשבון הנ"ל אלא אם חתם תחילה על ההצהרה דלעיל והוא
בן/בת זוג של בעל החשבון.
כמו כן הננו מתחייבים להחזיר לטכניון כל סכום ששולם על ידו בטעות או לאחר שהזכות לגמלאות פגה.
לפי הוראת בעל/י החשבון התחייבותנו זו תמשיך לחול גם על חשבון חלופי בסניפינו או בסניף אחר אליו
תועבר הגימלה מהטכניון.
__________________
בנק _________________
סניף ________________
מס' חשבון ____________
תאריך _______________
(שושי חוזר)

חתימה וחותמת

