עיריית נס-ציונה

הצטרפות לתשלום ארנונה
באמצעות כרטיס אשראי

Municipality of Ness Ziona

מחלקת מערכות מידע IT Department

לקוח שיבחר לשלם בהרשאת קבע באמצעות כרטיס אשראי ישלם את חיוב הארנונה ואגרת השמירה ב-
 21תשלומים חודשיים ורצופים בתוספת הצמדה בלבד.
אני הח"מ (שם בעל/י החשבון כפי שמופיע בספרי הבנק):
שם _________________________ :מספר זהות________________________ :
נותן בזאת לעיריית נס ציונה הוראה לחייב את חשבוני/נו בגין חיובי ארנונה ואגרת שמירה בסכומים
ובמועדים שייקבעו ע"י עיריית נס ציונה ובתנאים הבאים:
 .1הודעת התשלום תישלח אליי  7ימים לפחות לפני המועד האחרון לתשלום המצוין על גבי הודעת
החיוב.
 .2ביטול הוראת קבע זו ייכנס לתוקפו שבוע ימים לאחר מסירת הודעה בכתב ממני לעיריית נס ציונה.
 .3ידוע לי כי העירייה תפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה ,כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת ,וכל
עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
 .4ידוע לי כי כל עוד לא יופיע על החשבון הדו -חודשי הביטוי "לא לתשלום" יהיה עליי לפרוע את
החשבון באופן עצמאי.
 .5הוראת קבע זו מבטלת הוראת קבע קודמת שניתנה על ידי בעבר ,בגין התשלום השוטף של הארנונה
ואגרת השמירה.
 .6הוראת קבע זו הינה עבור חיובים שוטפים בלבד.
 .7כל חיוב שייעשה בהתאם להרשאה זו ,ייחשב כנעשה בידיעתי המלאה.
 .8שובר זה נחתם על ידי מבלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם ,שכן את אלה תקבע העירייה מעת
לעת ע"פ כל דין בנוגע לארנונה ואגרת השמירה.
 .9הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק ויישא מספר אחר כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב
בטופס זה.
מספר כרטיס
סוג כרטיס
(סמן בעיגול)

בתוקף עד
ויזה כ.א.ל

לאומי קארד

שם בעל הכרטיס

/
אמריקן אקספרס דיינרס
ישראכרט /מאסטר כארד
ת.ז /דרכון /ח.פ

פרטי הנכס:
כתובת הנכס

מס' בית ודירה:

כתובת למשלוח דואר:

דואל:

טלפון (ראשי):

טלפון (משני):

מספר משלם (מופיע בתלוש בצד שמאל למעלה):

מספר נכס (מופיע בתלוש בצד שמאל למעלה)

חתימה:
שם בעל הכרטיס:

תאריך

חתימת בעל הכרטיס

הבנ ים  9נ ס -ציונה  , 47047פקס 08-9409735 .
אתר | www.nzc.org.il .דוא"לgvia_office@nzc.org.il .

