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 תאריך: ___________

 
 לכבוד

 גטפאקג' בע"מ 
 __________, ראשון לציון

 
 ג.א.נ.,

 
 תשלום בגין שליחויות שיבוצעו על ידיהנדון: 

 
 

____________, מורה לכם בזאת, כי  -כתובתאני הח"מ, ____________ )ת.ז. ___________( מ
חברתכם, ממועד מכתבי זה ועד שאמסור לכם הודעה צע עבור  אבכל תשלום המגיע לי בגין שליחויות ש

בהתאם, כל עוד מכתב זה  ___________, )להלן "המקבל"( כמפורט להלן. -אחרת בכתב, ישולם ל
 בתוקף, כל פניה של המקבל אליכם, דינה לכל דבר ועניין יהיה כפנייה שלי ותחייב אותי. 

 
לי ואין ולא יהיו לי כל טענות, דרישות או תביעות אהריני מאשר בזאת כי תשלום למקבל דינו כתשלום  
 מכם בהתייחס לכל תשלום שישולם למקבל עבורי.

 
עוד הריני מאשר כי ככל שידרש ניכוי כלשהו מהתשלום למקבל, על פי כל דין, הנני מסכים כי ניכוי זה 

 . יבוצע על ידכם
 

ישולם על פי הכללים שעל פיו משולמים כספים לשליחים, כאילו השליחות בוצעה התשלום למקבל 
על ידיו והנני מסכים כי יועברו למקבל מידע ומסמכים הנוגעים לשליחויות המבוצעות על ידי ו/או 

 . ושליחתם למקבל דינה כשליחתם אלי כספים המגיעים לי
 

או נזק שיגרם לכם, במישרין ובעקיפין, בגין הריני מסכים לשפות אותכם בגין כל תשלום, הוצאה ו/
 התשלום למקבל עבורי וזאת עם דרישתכם הראשונה. 

 
 פרטי המקבל:

 
 שם: ______________  .1
 ***נא לצרף צילום ת.ז-ת.ז./ח.פ. ______________  .2
 )מחק המיותר(.מצ"ב תעודת עוסק מורשה/ פטור  .3
בנק / עותק של המחאה בהתייחס לחשבון אליו יופקדו מצ"ב אישור ניהול חשבון  .4

 התשלומים.
 שר למקבל: _________________ק .5

 _מייל המקבל___________ .6
 ת.ז של כל השותפים. צילום במידה והמקבל הינו שותפות, יש לצרף***

 ת.ז של הבעלים. צילום יש לצרף -*** במידה והמקבל הינו חברה
 בכבוד רב, 

 
 __________________ 

 
 עד לחתימה:

 
 __________________ 
 שם: ______________

 
 

 אישור המקבל:
 

מאשרים לחברת אנו ועלינו אני/אנו הח"מ, ________________ מאשרים כי האמור לעיל מקובל 
בגין ידה על כל תשלום שיעשה בגין  חשבונית מס/קבלה כדין ם המקבלגטפאקג' בע"מ להפיק בש

שבוניות מס /קבלות אלו ני/אנו מאשרים כי חא שליחויות שיבוצעו על ידי ____________.
 וחות לרשויות כדין.מדו

 
_________________  

 :______________/ וחותמת תאגיד )אם חותם בשם תאגיד( שם החותם
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