מועצה מקומית אזור
מחלקת שומה וגביה
רח' יצחק שדה  ,18אזור – 5801209
פקס 03-5590933 :קוד מוסד1033 :

הצטרפות לתשלום ארנונה בהוראת קבע בבנק  /עדכון פרטים
תושב יקר,
לפניך הצעה להצטרף להסדר תשלום הארנונה הכללית באמצעות הוראת קבע בבנק.
היתרונות בהסדר תשלום זה :הנחה בארנונה בשיעור ( 2%משתנה בהתאם לחוק),
חיסכון בזמן יקר ומניעת טרחה מיותרת,
מניעת חיוב בהפרשי הצמדה וריבית בגין פיגור בתשלום
ומניעת הוצאות מיותרות בגין עמלות לבנקים מסחריים.

חיוב הארנונה ינוכה בשישה תשלומים דו-חודשיים צמודי מדד.
לאחר אישור הבנק ,ישלח אליך חשבון הארנונה בציון:
"שולם באמצעות הוראת קבע" ,לצד החיוב " -לא לתשלום"
חשבון זה הוא אסמכתא על ביצוע התשלום.

הרשאה לחיוב חשבון – ארנונה
תאריך___________________ :

חובה למילוי ע"י המשלם
☐ שוטף חודשי
☐ שוטף דו חודשי
☐ שוטף וחובות עבר
☐ הסדר תשלומים

לכבוד
בנק_____________ :

מספר חשבון בנק

קוד מוסד

סניף____________ :
כתובת הסניף_________________ :

זיהוי נכס

סוג חשבון

קוד מסלקה
בנק
סניף

מספר משלם
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 .1אני/ו הח"מ _____________________________

_________________

_________________

_________________

מס' זהות  /ח.פ.

מספר טלפון

מספר טלפון נייד

שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק

כתובת __________________________________________

_________________

_________________

יישוב

מיקוד

רחוב ומספר

נותן/ים לכם בזאת הוראה לחייב את חשבוני/נו בסניפכם ,בגין ארנונה.
בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מידי פעם בפעם באמצעי מגנטי ,או רשימות ע"י מועצה מקומית אזור כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה".
 .2ידוע לי/נו כי:
א .הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים ,הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.
ב .סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו ,יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
ג .הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה ,כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
ד .הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה ,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ויודיע לי על כך מיד לאחר קבלת החלטתו ,תוך
ציון הסיבה.
ה .נא לאשר למועצה המקומית אזור בספח המחובר לזה ,קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו_____________________________________ :
חתימת הלקוח

ו .אני מעוניין לקבל את השוברים בדוא"ל_____________________________________________ :
כתובת דואר אלקטרוני

______________________
חתימת הלקוח

לכבוד

מועצה מקומית אזור

אישור הבנק

מחלקת שומה וגביה
רח' יצחק שדה  ,18אזור 5801209
פקס 03-5590933 :קוד מוסד1033 :
חובה למילוי ע"י המשלם
☐ שוטף חודשי
☐ שוטף דו חודשי
☐ שוטף וחובות עבר
☐ הסדר תשלומים

קוד מוסד

מספר חשבון בנק

זיהוי נכס

סוג חשבון

קוד מסלקה
בנק
סניף

מספר משלם
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קיבלנו הוראות מ _______________________________ ,לכבוד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מדי פעם
בפעם ,ואשר מספר חשבנו/נם בבנק יהיה נקוב בהם ,והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה.
רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת ,ל א תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען ,לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול על ידי
בעל/י החשבון או כל עוד לא הוצא בעל החשבון מן ההסדר.
בכבוד רב,
בנק ____________________
תאריך ___________________
סניף ____________________
חתימה וחותמת הסניף

למילוי ע"י המועצה

שם המחזיק בנכס (שם הרשום בספרי המועצה)

מספר זהות  /ח.פ.

כתובת הנכס

שם הפקיד המטפל

