טופס פתיחת ספק חדש
א .נתונים כלליים
שם ספק/חברה:

סוג העסק :חברה /עמותה/עוסק (עצמאי)/אחר____:

תאריך:

מס' תיק במע"מ:

סיווג למע"מ :עוסק מורשה  /עוסק פטור  /מלכ"ר

מס' תיק במס הכנסה:

ב .כתובת ראשית
רחוב:

מספר:

טלפון ראשי:

ת.ד.

עיר:

מיקוד:

שם פרטי:

שם משפחה:

טלפון ישיר:

תפקיד:

פקס:

כתובת מייל:

שם פרטי:

שם משפחה:

טלפון ישיר:

תפקיד:

פקס:

כתובת מייל:

ג .איש קשר לביצוע הזמנות

ד .איש קשר בהנה"ח

ה .פרטי חשבון בנק לצורך העברה בנקאית
בנק:

סניף:

מס' חשבון:

שם החשבון בבנק:

מס' סניף:

ו .מסמכים נדרשים:







בכבוד רב,

אישור ניהול ספרים
אישור ניכוי מס במקור
אישור סיווג במע"מ
חתימה על בקשה לרישום ספק (נספח א')
אישור ניהול חשבון מהבנק /המחאה מבוטלת
לתאגידים ושותפויות -טופס אישור חשבון חתום ע"י רו"ח /עו"ד /בנק (נספח ב').

.
שם ממלא
הטופס

.
תפקיד

חתימה וחותמת מורשה חתימה /חתימת
העוסק (עצמאי)

עיריית אלעד .רח' ניסים גאון ,1אלעד 40800
● טל ●.03-9078100 :פקס ● 03-9078107 :דוא"לElad@elad.muni.il :

טופס בקשה לרישום ספק (נספח א')
לכבוד
עירית אלעד
ניסים גאון  1אלעד
הנדון :רישום ספק
אנו הח"מ ___________________ מאשרים כי פרטינו ופרטי חשבון הבנק שלנו ,כפי שנמסרו
ב"טופס פתיחת ספק חדש" הינם נכונים.
אנו מבקשים בזאת שהכספים המגיעים לנו מכם מפעם לפעם ,אם מגיעים ,יועברו ישירות לחשבוננו
כרצ"ב ,למעט כספים שהומחו או שיומחו על ידינו לאחרים ,ולמעט מקרים בהם קיימת מניעה
משפטית להעברה כאמור.
מוסכם בזאת ,כי העיריה רשאית לקזז חובותנו לעיריה ,מכל סכום שאותו נהיה זכאים לקבל
ממנה.
הרינו מצהירים בזה ,שכל סכום אשר יופקד על ידי העירייה בחשבון הנ"ל ייחשב כאילו שולם על
ידי העירייה לידינו ממש ביום ההפקדה לחשבון הנ"ל וכאילו אושרה קבלתו בחתימת ידינו.
אנו מתחייבים בזאת בהוראה בלתי חוזרת להחזיר לעירייה כל סכום אשר הופקד על ידי העירייה
לזכות חשבוננו בבנק ,שכולו או בחלקו ,בוצע בטעות ,לפי דרישתה הראשונה שתופנה אלינו ,בין
בכתב ובין בעל -פה.
אנו מצהירים בזאת שאנו הרשומים להלן הננו בעלי החשבון הנ"ל ואנו מתחייבים להודיעכם
מיידית על כל שינוי בפרטי חשבון הבנק ו/או בשמות בעלי החשבון.
ניתנה על ידינו הודעה כאמור על שינוי פרטי חשבון הבנק לאחר שהעירייה הורתה להעביר כספים
לחשבון הבנק שפרטיו מצויינים לעיל ,אך לפני שהכספים הועברו בפועל לחשבון הבנק ,כי אז הננו
פוטרים את העירייה מכל אחריות במקרה שלא יעלה בידי העירייה לעצור את ביצוע העברת
הכספים..
בכבוד רב,
.
שם ממלא
הטופס

.
תפקיד

חתימה וחותמת מורשה חתימה /חתימת
העוסק (עצמאי)
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טופס אישור חשבון לצורך העברה בנקאית לתאגידים (נספח ב')
לכבוד
עירית אלעד
ניסים גאון  1אלעד
הנדון :אישור נתונים לצורך תשלום באמצעות העברה בנקאית
 .1אנו החתומים מטה ______________(להלן "הספק") ,מס' _____________
(ע.מ/.ח.פ/.ח.צ/.ש.ר ).מבקשים בזאת שכספים שיגיעו לנו מעיריית אלעד (להלן" :העירייה")
מפעם לפעם ,ישולמו לנו באמצעות העברתם ישירות לחשבון הבנק על שמנו (למעט במקרים
בהם קיימת מניעה משפטית מלעשות כן) כלהלן:
שם הבנק ,_____________________ :מספר סניף,________________ :מספר חשבון:
________________________ (להלן "החשבון").

 .2אנו ,הרשומים מטה ,המורשים לחתום ולהתחייב בשם הספק ,מתחייבים לדווח לעיריית אלעד
על כל שינוי בחשבון הבנק .
שמות החותמים_______________________
חתימה וחותמת___________________

אישור חתימה בידי רו"ח /עו"ד/בנקאי
אני _______________ ,הח"מ ,מאשר כי חתימתם של ___________ ושל____________
בצירוף חותמת של התאגיד ,מחייבת את ___________ (שם הספק) שמספרו ___________
וכי הם המוסמכים לחייב את חשבון בנק הנ"ל המנוהל על שם הספק.
בכבוד רב,
_________________________
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