
 

  שם הטופס:
 014מספר טופס:  אישור פרטי חשבון המלגאי

 מדור שכר האגף למנהל ולמשאבי אנוש

 39.912תאריך עדכון:  1מתוך:   1דף:  1מהדורה: 

 
 לכבוד אוניברסיטת אריאל בשומרון

 מחלקת שכר –אגף משאבי אנוש 
 

 נתונים לצורך תשלום באמצעות העברה בנקאית
 

_________ במסגרת העסק/החברה/המלכ"ר המצוין מטה, מלגאיהנני ___________ המכהן בתפקיד ___
עברה בנקאית לחשבון הנ"ל באמצעות ה עסק/החברה/המלכ"רמסכים לקבל התמורות הכספיות המגיעות מכם ל

 הבנק שלהלן:
 

  שם בעל החשבון:
  שם הבנק:

  שם סניף הבנק:
  מס' סניף הבנק:

  מס' חשבון:
  כתובת דוא"ל

  
  מס' טלפון

  מס' פקס
 

 
 הנני מסכים בזאת כי כל הודעה אשר תשלח האוניברסיטה לכתובת הדוא"ל המופיעה בטופס 19

אין ולא יהיו לי כל טענות כלפי האוניברסיטה בגין כך9 זה, יראוה כאילו התקבלה במשרדי, ו
הנני מודע כי האחריות להודיע לאוניברסיטת אריאל בשומרון על כל תקלה ו/או שינוי 

 בכתובת הדוא"ל מוטלת עלי בלבד9 

הרינו מצהירים בזה, שכל סכום אשר יופקד על ידי האוניברסיטה לחשבון הנ"ל ייחשב כאילו  39
ברסיטה לידינו ממש ביום ההפקדה לחשבון הנ"ל וכאילו אושרה קבלתו שולם על ידי האוני

בחתימת ידינו, ואין ולא יהיו לנו כל טענות כלפי האוניברסיטה אם יופקד סכום לחשבון 
 כאמור9

אנו מתחייבים בזאת בהוראה בלתי חוזרת להחזיר באופן מיידי, ולכל המאוחר תוך שלושה  29
כל סכום אשר הופקד על ידי האוניברסיטה לזכות חשבוננו בבנק  ימי עסקים, לאוניברסיטה

שכולו או חלקו בוצע בטעות לפי דרישתו הראשונה של האוניברסיטה שתופנה אלינו בין 
בכתב ובין בעל פה9 במידה ולא נשיב את הסכום אשר הופקד בטעות לאחר שלושה ימי 

תית מקסימאלית הנהוגה בבנק עסקים, נשלם עבור כל יום איחור בהשבת הסכום ריבית שנ
 לאומי וכן הצמדה9 

ן הנ"ל ואנו החתומים מטה מצהירים בזאת שאנו הרשומים להלן הננו בעלי החשבו 09
 ידית על כל שינוי בפרטי חשבון הבנק ו/או בשמות בעלי החשבון9מתחייבים להודיעכם מי

 24יכנס לתוקפו  בקשה זו תהיה בתוקף עד לביטולה על ידי הודעה בכתב על ידינו9 הביטול 59
יום לאחר קבלת הודעת הביטול9 אולם מוסכם עלינו כי אינכם חייבים לכבד בקשתנו זו, וכי 

 פי שיקול דעתכם הבלעדי9 –בכל עת תוכלו להפסיק לכבדה על 

69  
___________     ___________ 

 שהתאריך                                 חתימה וחותמת בעל החשבון ו/או מור      
 
 

 
 


