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קוד המוסד  IJ 00716בור הלוואות חדשות
ושינוי הרשאות להלוואות שנינתו בבונלאומו
למשכנאתות
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עבור שינוי הרשאות

להלוואות שנונתו בבנק עצמאות

הגדוו :הוראה למיוב משבון )למשבון שאיגו של הלווה(
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)עבור חיוב חשבונות המנוהלים בבנק הבינלאומי בלבד(
הואיל והלווה מקבל/יקבל מכם הלוואה שמספרה בנדון;

u

והואיל ואני ב  IJל חשבוו Uו"ש המנוהל אצלכם שמספרו מצוין ל יל )להלן :יחשבון ה Uו-שי(;

והואיל ואני והלווה מבקשים כי תשלומי ההלוואה שבנדוו יחויבו מחשבוו ה  IJו"ש;
לפוכך אני הח"מ מורה לכם כדלקמו:

.1

אנו מאשר לכם לחייב את חשבון ה Uו"ש ,במו  Uדו הפור  IJוו של ההלו ואהי בכל סכום מסכומו החוב המגוIנ לכם בהתאם למסמכו ההלוואה  IJלוהם
חתמו/חותמים הלווים uמכם.

.2

נחתם מסמך זה uל ודו שניים או וורת ,וחייב האמור בו את כל החותמום בוחד ואת כל אחד מהם לחוד.
שם בעל החשביו

מסי זוהיו

חתומת בעל החשבון

אתרון

אומית חתומה ע"ו פקוד הבנק
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תתםיiו יתותמת רסוינ,

אישו) ,ווiו
אני הח"מ מסכים לאמור לIניל.
אנו מאשר כו ודו  IJלו כו אוו באמור כדו לגרו  Uמחוובו כלפוכם לפרוע את ההלוואה בהתאם להסכם ההלוואה.
שם הלווה

מס' זוהוו

חתומת הלווה

אnרון

אומות חתומה עיו פקוד הבנק
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