כתב הרשאה )קונים מסויימים(

מס'

זי"פ

על המבוטח למלא טופס זה ב  2 -עותקים ולשלוח אל בססח החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ באמצעות הבנק המעונין וחתום על ידו.

מכסת האשראי שבתוקף מס' --------------------
שם וכתובת הקונה בלועזית
)( 1

סכום מכסה ב $
ארה"ב )(3

בטחונות
)( 5

תנאי תשלום
)( 4

מס' קונה )(2

אנו החתומים מטה נותנים בזה הוראה והרשאה ל -בססח החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ לשלם במישרין לבנק
_________________________סניף )שם ומספר( __________________ כספים כל שהם העשויים להשתלם בתוקף פוליסה מס_________ .
שהוצאה ביום __________ לגבי הקונה הנ"ל .קבלה חתומה ע"י הבנק תשמש שחרור מלא עבור תשלום כספים כנ"ל.
הוראה והרשאה זו היא בלתי חוזרת בלי הסכמת הבנק הנ"ל ,וזאת לגבי משלוחים שישלחו עד לתאריך _________________.
אין בהוראה זו כדי לקבוע את הבנק כ "מוטב" ,כמובנו בחוק חוזה הביטוח התשמ"א .1981 -
המבוטח מתיר בזאת לבססח החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ לדווח לבנק על כל שינוי במכסת האשראי לעיל.

תאריך ____________________

חתימת המבוטח _________________________________________________________
)ראה הערה למטה(
הכתובת ___________________________________________________________________________________________________

הערה :במקרה שהמשתמש הוא חברה ,אגודה או שותפות ,צריך כתב הרשאה זה להחתם ע"י איש או אנשים המוסמך)ים( בדרך כלל לחתום על
התחייבויות בשם החברה ,האגודה השיתופית או השותפות הכל לפי הענין.
========================================================================================
אל הבנק המוזכר
 .1נא לרשום שטופס הבקשה לפוליסה אוסר ,בלי הסכמת החברה ,העברה ,מישכון או שעבוד באיזו צורה שהיא של תמורות סחורות המגיעה לפי הסכם
מכירה כל שהוא של סחורות מחוסות לפי הפוליסה או איזה זכות או ענין שנרכש לפיו )למשל בשטרות או שטרי מטען( .החברה תהיה מוכנה לוותר על
ההתנאה בבקשה  /בהצעה האוסרת העברה ,מישכון או שעבוד כנ"ל רק בתנאי שבזמן תשלום תביעה לגבי סחורות אלו יוכח לשביעת רצונה של החברה
שכל הזכויות לתמורה המגיעה עבור הסחורות הנ"ל בתוקף הסכם כנ"ל הינן חופשיות וניתנות להעברה לחברה .האישור הנוכחי לא ייחשב כוויתור
החברה על ההתנאה הנזכרת.
 .2אשור טופס זה אינו מהווה הודאה כלשהיא באחריות מטעם החברה וכן אינו פוטר את המבוטח מלמלא אחר התנאים וההתנאות של הפוליסה וכן
איננו מקנה לבנק זכויות כ"מוטב" בחוק חוזה הביטוח.
האשור כאמור לא יתפרש שתנאים והתנאות אלה קוימו עד לתאריך האשור וכן לא יהווה ויתור על זכות החברה לדחות אחריות מסיבת הפרה של
התנאים כנ"ל לפני תאריך האשור .מתן הצהרות במועדן של המשלוחים ותשלום דמי הביטוח המתאימים עבורם וכן מלוי ע"י המבוטח של כל אחד
מהתנאים שבפוליסה ,בבקשה ובהצהרה וכן בהודעות על שנויים או על הגבלות החסוי העשויות להשלח מזמן לזמן ,יהוו תנאי מוקדם לאיזו שהיא
אחריות של החברה לפי כתב הרשאה זה.
נרשם ונשלח ע"י:
חתימת הבנק ______________________________________________________________

תאריך___________________ :

כתובת הבנק _______________________________________________________________________________________________
========================================================================================
אל הבנק המוזכר
 .1זכותכם הנ"ל מאושרת בזה.
 .2מכסת האשראי הנקובה בטורים  1-5לעיל מאושרת בכפיפות לתנאים ולהתנאות ולהגדרות של הפוליסה.
 .3במקרה והקונה המוזכר לעיל יהיה חייב ליצואן סכום העולה על מכסת האשראי בעת שתווצר תביעה מבוססת על פי הפוליסה ,יוקצה וישולם הסכום
הכולל שיגיע מהחברה בתוקף הפוליסה לפי הסדר בו נעשו המשלוחים המתאימים שתמורתם לא שולמה .בנסיבות האמורות עשוי קיום חובות מאת
הקונה לגבי משלוחים קודמים להשפיע על גובה הסכום שישולם ע"י החברה בקשר לעסקה המחוסה על פי האשור הנוכחי וכן אינו מקנה לבנק זכויות
כ"מוטב" בחוק חוזה הביטוח.
___________________________________
בססח החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ

תאריך _______________________

