אהבה  -ארגון הנכים בישראל המיוחד למען נכים ,ילדים נכים והוריהם (ע"ר)
ת"ד  , 7324רמת גן  . 2217232טלפונים322-22334344 , 322-2233422 :

דוא"ל  haergon@walla.co.il -אתר אינטרנט www.amuta.org -

מס' עמותה 243231373 -

ארגון אהב"ה הינו ארגון בפריסה ארצית המורכב מהורים לילדים נכים ונכים ,אשר פועלים בהתנדבות מלאה למען המשפחות.
הארגון נותן מענה לכל סוגי הנכויות  .חזון העמותה הוא לפעול למען חברה טובה יותר ,מבינה ו מ תחשבת ,המשלבת בתוכה
ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים .אנו מאמינים שחברה נאורה אינה יכולה להתקיים מבלי להכיר ולכבד את השונים בתוכה.
תחומי פעילות עיקריים של העמותה –
 קו חם המספק יעוץ ,לווי ,תמיכה ומידע זכויות למשפחות  קיום סדנאות ופעילויות חברתיות לילדים עם נכויות ולמשפחות
 קידום חקיקה בכנסת  מתן יעוץ משפטי ופסיכולוגי למשפחות  השמת חונכים לילדים נכים.

לכבוד עמותת אהב"ה
 ברצוני לתרום סך חודשי של :
 13 ש"ח  14 ש"ח  22 ש"ח  23 ש"ח
 ניתן להפסיק את התרומה בכל עת ע"י פניה למשרדנו.
 הנהלת העמותה מודה לך על תרומתך ומתחייבת לחייב את חשבונך אך ו רק בסכום המצוין לעיל .
 72 ש"ח

 133 ש"ח  סכום אחר

בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון

ש"ח.

מספר חשבון בנק

לכבוד
בנק _______________________________

סוג חשבון

קוד מסלקה
בנק
סניף

אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח אצל המוטב
(ככל שקיים)

קוד מוסד (המוטב)

סנ יף ________________________(_____)
("הבנק")
 הרשאה כללית ,שאינה כוללת הגבלות.
או -
 הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות:
.₪
 תקרת סכום החיוב -
 מועד פקיעת תוקף ההרשאה  -ביום ____.____/____/

לעמותה אישור
לעניין תרומות
לפי סעיף  57א'
לפקודת מס הכנסה

47165
שם המוסד (המוטב)

אהבה  -ארגון הנכים בישראל המיוחד למען
נכים ,ילדים נכים והוריהם (ע"ר)
א ם יי של חו על י די המו ט ב חיו בי ם ש אינ ם עומ ד י ם
בה ג בל ות שק ב ע ה לקו ח  ,ה ם יו ח ז רו על י די
ה בנק  ,על כל ה מש מ עויות הכ רוכ ות בכ ך .

(לתשומת לבכם :אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל ,משמעה בחירה בהרשאה כללית ,שאינה כוללת הגבלות).

 . 1אנ י /ו הח"מ _______________________________ מס' זהות /ח.פ "( ___________________________ .הלקוח  /ות")
שם בעל  /י החשבון כמופיע בספרי הבנק

כתובת

רחוב

מספר
טלפון

ישוב

מיקוד

דוא"ל

תאריך
__________ ____________ ______________

חתימת הלקוח  /ות

הגביה מבוצעת ע"י שקד מחשבים 33-4477222

מבקש  /ים בזה להקים בחשבונ י /נו הנ"ל ("החשבון") הרשאה לחיוב חשבונ י /נו ,בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם
ע"י המוטב באמצעות קוד המוסד ,בכפוף למגבלות שסומנו לעיל (ככל שסומנו).
 . 2כמו כן יחולו ההוראות הבאות:
א  .עלי  /נו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון.
ב  .הרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב ממני /מאתנו לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה לבנק ,וכן
ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
ג  .אהיה /נהיה רש אי  /ם לבטל חיוב מסוים ,ובלבד שהודעה על כך תימסר על יד י /נו בכתב לבנק ,לא יאוחר מ  3 -ימי עסקים לאחר
מועד החיוב .ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב ,הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול.
ד  .אהיה /נהיה רשאי  /ם לדרוש מהבנק ,בהודעה בכתב ,לבטל חיוב ,אם החיוב אינ ו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע
בהרשאה ,או את הסכומים שנקבעו בהרשאה ,אם נקבעו.
ה  .הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שביני  /נו לבין המוטב.
ו  .הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של  22חודשים ממועד החיוב האחרון ,בטלה.
ז  .אם תענו לבקשת י /נו ,הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו ,בכפוף להוראות כל דין והסכם שביני  /נו לבין הבנק.
ח  .הבנק רשאי להוציאנ י /ו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו ,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ,ויודיע ל י /נו על כך מיד לאחר
קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.
 . 3אנ י /ו מסכי ם /ים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.

