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תאריך
הנחיות למילוי הטופס∫

  iStore טופס יפויי כוח לרכישה בחנות

פרטי האישיים כמו שמופיעים אצל חברת האשראי הם∫�
כתובת מלאה כולל עיר ©אליה נשלח דף הפירוט החודשי® �������������������� 

טלפון נייד����������� טלפון קווי�����������תאריך לידה 

Æ≥

ידוע לי כי כרטיס אשראי הינו אישי ואינו ניתן להעברה וØאו לשימוש על ידי כל גורם אחר מלבדי אלא באישורי בלבד ובכתב 
ועל כן אני מאשרØת עסקה זו  ומצרףØת בזאת את כרטיס האשראי שלי ©או תצלום קריא וברור משני הצדדים® ואת תעודת 

הזהות שלי ©או תצלום קריא וברור כולל הספח® וזאת על מנת להשלים את הרכישה ולמסור את המוצרים למוטב כמפורט 
Æ≤ בסעיף

Æ¥

אין לי ולא יהיו לי כל טענות כלפי iStore ולא אבצע הכחשת עסקה בגין כל שימוש בכרטיס האשראי שלי שנעשה על ידי 
Æ≤ המוטב כמפורט בסעיף

Æµ

שם מלא                                            חתימה                                                תאריך               
יפויי כוח זה הינו יפויי כוח חד פעמיØקבוע ©סמן את הבחירה הרצוייה® Æ∂

יפויי כוח קבוע≠ כוחו יפה עד להודעה חדשה אשר תתקבל בדואר רשום בלבד במשרדי החברה ואשר תודיע על שינוייו או 
ביטולו 

Æ∑

Æת בחנות בעת הרכישהØאך אין באפשרותי להיות נוכח iStore≠ת לבצע רכישה בØאני הח“מ¨ מס’ ת“ז                              מעוניינ Æ±

אני מאשרØת בזאת ל������     �           בעלØת ת“ז שמספרה������  לבצע רכישה באמצעות כרטיס 
אשראי שבבעלותי ואשר ¥ הספרות האחרונות שלו הן����          � בסכום כולל של  עד                   ש“ח 

©אם אינך יודעØת את הסכום מראש אנא השארØי שדה זה ריק והוא יושלם בהתאם לסכום העסקה הסופי®

Æ≤

שם מלא                                            חתימה                                                תאריך               

לשימוש החנות∫
אני הח“מ מוטב ביפויי כוח כמפורט בסעיף ≥¨ מאשר בזאת כי קיבלתי את המוצרים כמפורט בחשבונית שמספרה

 Æולשביעות רצוני
אני מצהיר בזאת כי השימוש בכרטיס האשראי נעשה על דעת בעלØת כרטיס האשראי ובהסכמתוØה המלאה ומתחייב לשפות 

את iStore ע“פ דרישה ראשונה בגין כל טענה ככל שתעלה מצד בעל כרטיס האשראי בגין שימוש שאיננו מאושר בכרטיס

™יש לצלם את תעודת הזהות של המוטב ביפוי הכוח

הערות

Æכל השדות הינן שדות חובה Æי טופס זה בכתב קריא וברורØלשם השלמת העסקה אנא מלא
Æת כרטיס האשראיØלא יטופל טופס ללא כל הפרטים בחתימת בעל

יש לצרף לטופס זה את כרטיס האשראי ©או צילום קריא וברור של כרטיס האשראי משני הצדדים≠אין לבצע מחיקות כלשהן 
על גבי הצילום® 

יש לצרף לטופס זה את תעודת הזהות ´ ספח של בעל כרטיס האשראי ©או צילום קריא וברור של תעודת הזהות והספח® 
 Øרשיון נהיגה ©לא תתקבל תעודה מזהה שאינה ישראליתØעל המוטב ביפויי הכוח להגיע עם תעודת זהות מקורית ´ ספח

צילום®
Æלידיעתך כי בסיום הטיפול תצלום כרטיס האשראי שלך יגרס ויושמד
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לקוח יקר¨

תאריך ביצוע אימות נתונים                                            מס לקוח 
נציג האשראי המאמת                       נציג iStore המטפל                       מנפיקה                       מספר פנייה

אומת ©סמן ב≠Æ®V כתובת                                            טלפון                           פרט מזהה נוסף
מנהל מאשר                                                             חתימה

פרטי אימות הנתונים∫


