טופס העברת בעלות למנוי פרטנר פרטי/עסקי
טופס העברת הבעלות מתייחס להעברה של מנויים בלבד )מספרי טלפון( והוא
אינו כולל העברת חיובים/חובות בגין ציוד ,מכל סוג שהוא
הנחיות כלליות לתשומת לבך,
• יש לחתום בכל מקום בו מופיע סימון
• יש למלא את הפרטים הנדרשים בשני העמודים.
• יש לצרף לטופס זה צילום תעודת הזהות של הקונה .במקרה של חברה ,יש לצרף אישור מורשה חתימה מאושר
_ ע"י עו"ד/רו"ח ולחתום בחותמת החברה.
• ללא מילוי כל הפרטים וצירוף המסמכים ,לא ניתן יהיה להשלים את העברת הבעלות.

חברת פרטנר תקשורת בע"מ
ח"צ 52-004431-4
איחוד עוסקים 55-760414-7
רחוב עמל  ,8פארק תעשיות אפק,
תיבת דואר  ,435ראש העין 4810302

הוראות למוכר )העוזב את תכנית פרטנר(

למילוי על ידי הלקוח המוכר

על המוכר למלא חלק זה בטופס ,ולדאוג לכך שהקונה ,המצטרף לרשת פרטנר במקום המוכר ,ימלא את חלק הטופס המתייחס לקונה .המוכר אינו רשאי לבטל את אמצעי
התשלום שנתן לחברת פרטנר תקשורת בע"מ ,מפעילת רשת פרטנר בישראל )להלן" :פרטנר"( עד לסיום התשלומים בעבור השירותים והשימושים שביצע במנויים
המבוקשים_להעברה ,ו/או הציוד שרכש .העברת הבעלות תאושר על-ידי פרטנר רק לאחר תשלום כל חובותיו של המוכר ,הרשומים בחשבונו בעת בקשת העברת הבעלות
)למעט תשלומים_עבור ציוד קצה ,שימשיכו לחול במועדם וכסדרם עד תומם( .כל מקרה של אישור ו/או העברת בעלות כאמור אינו פוטר את המוכר מפירעון חובותיו
והתחייבויותיו ,ככל_שקיימים בחשבונו .העברת הבעלות תקפה רק מרגע שהיא מבוצעת במערכות פרטנר ,עד אז כל החיובים ייזקפו לחובת המוכר .במקרה שבמסגרת
העברת של המוכר לקונה ,מוצע למוכר לבצע מחיקה של הנתונים האגורים בו.
_

פרטי המוכר )העוזב את תכנית פרטנר(
שם
הלקוח
סוג הלקוח

מספר
לקוח
מספר הזהות
התאגיד /ח"פ /עוסק מורשה

פירוט מנויים:

לתשומת ליבך -אם לאחד מהמנויים המבוקשים להעברה קיים שירות " ,"Partner 2השירות ומספר הטלפון המשויך לשירות יועבר לקונה.
_
אני ,החתום מטה ,שפרטיי רשומים לעיל ,מעביר בזאת לקונה את הבעלות במנויים המפורטים לעיל .במקרה שקיימים בחשבוני חובות ו/או התחייבויות אשא אני
בתשלומים אלה .פרטים מלאים אודות החובות וההתחייבויות מופיעים בהסכם ההתקשרות ,בתנאי התכנית אליה הצטרפתי ובחשבונות השוטפים .אני מבקש
בזאת_מפרטנר להפסיק את השירות למספר/י הטלפון הרשום/ים לעיל בכפוף לתנאים המפורטים בטופס זה .ידוע לי כי אם לא יסכים הקונה לחתום על טופס
העברת_בעלות ,או אם לא תסכים פרטנר לאשר את העברת הבעלות ,ימשיכו לחול עליי התשלומים כסדרם.
ידוע לי ,כי העברת הבעלות לקונה אינה חלה על חיובים בגין ציוד באמצעות החשבונית החודשית ו/או כרטיס
האשראי )כלומר ,חיובים שנובעים מפריסה לתשלומים של החיוב ששולם על-ידי בפועל במועד רכישת המכשיר( ,אם וככל שקיימים חיובים כאלה
במועד_ביצוע העברת הבעלות בקשר למספר/י ה -פרטנר האמורים .ידוע לי ,כי אחויב בחיובים העתידיים כאמור כסדרם ובמועדם עד תומם .אם ביקשתי לשלם
עבור הציוד_באמצעות החשבון החודשי שלי בפרטנר ,אני מתחייב להמשיך ולהחזיק את אמצעי התשלום באמצעותו משולם החשבון החודשי בתוקף ,וזאת עד לגמר
התשלומים עבור_הציוד .ידוע לי כי לאחר ביצוע העברת הבעלות לא תהיה לי כל זכות במספר הטלפון שהועבר לקונה וכי בקשה זו מהווה גם בקשה להפסקת
השירותים מפרטנר עבור_המנויים המפורטים .מובהר כי עד לביצוע העברת הבעלות כלל התשלומים יחולו עליי וכי ייתכנו מקרים בהם אמשיך להיות מחויב עבור
שימושים שבוצעו טרם להעברת_הבעלות ,גם לאחר שתושלם )למשל ,שימושים שביצעתי בנדידה בסמוך למועד העברת הבעלות(.
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הוראות לקונה )המצטרף לתכנית פרטנר(
למילוי על ידי הלקוח הקונה

על הקונה למלא את חלק הטופס המתייחס לקונה .בחתימה על הטופס ,הקונה מתחייב לשלם לפרטנר את כל התשלומים בהתאם לתנאי ההתקשרות עם
פרטנר כפי שיסוכמו מולו .פרטים אודות התשלומים כאמור מפורטים ,בהסכם ההתקשרות ,בתנאי תכנית התעריפים ובתנאים הכלליים של פרטנר,
ובאחריות_הקונה לקרוא אותם .מובהר כי עם ביצוע העברת הבעלות יבוטלו כל ההטבות ,ההנחות וחבילות ההוזלה )"הטבות"( אשר ניתנו ,אם
ניתנו ,למוכר_.לפרטים אודות הטבות אליהן יכול להצטרף הקונה ,יש לפנות לנציג שירות.

פרטי הקונה )המצטרף לתכנית פרטנר במקום המוכר(
שם הלקוח
שם התאגיד
רחוב/
ת"ד
שם בעל
כרטיס האשראי
שם איש
קשר

מספר
לקוח
מספר
דירה

מספר
הבית

מספר ח"פ/
עוסק מורשה

שם
יישוב

מספר נייד
איש קשר

מיקוד
מספר הזהות של
בעל כרטיס האשראי

פירוט מנויים:

לתשומת ליבך  -אם לאחד מהמנויים המבוקשים להעברה קיים שירות ","partner2
השירות ומספר הטלפון המשויך לשירות יועבר אליך בתשלום חודשי קבוע התאם לתנאי השירות המלאים.
אם אינך מעוניין בשירות זה אנא פנה לנציג שירות..

_

אני ,החתום מטה ,שפרטיי רשומים לעיל ,מאשר שקראתי את האמור לעיל וכי אני מסכים לתנאי ההצטרפות לפרטנר כפי שהובאו בפני ,בין היתר ,בהסכם
ההתקשרות ,בתכנית התעריפים ובתנאים הכלליים של פרטנר .אני מאשר בחתימת ידי את הסכמתי להזמנת שירותי התקשרות ובכלל זה לאופן החיוב
בשיחות המתקבלות והמבוצעות בחו"ל .ידוע לי כי בקשה זו כפופה לאישור פרטנר אשר תבדוק את הנתונים שסיפקתי לצורך אימותם .ידוע לי ,כי עם
ביצוע העברת הבעלות יבוטלו כל ההטבות ההנחות וחבילות ההוזלה ,אשר ניתנו ,אם ניתנו ,למוכר.

_

0

אלא אם סוכם אחרת ,העברת הבעלות כרוכה בתשלום בסך של _____ש"ח כולל מע"מ .התשלום יחול על הקונה בחשבונית החודשית.

_

_

הריני מצהיר בזאת כי:

 המורשים לחתום מטעמי על כל דבר ועניין הקשור להתקשרותי עם פרטנר או הנובע ממנה הינם המורשים המפורטים לעיל
ובהתאם לאישור מורשה החתימה המצ"ב ,המאומת על-ידי עורך דין/רואה חשבון.
 אני מתחייב להודיע לפרטנר בכתב בכל מקרה של שינוי מורשי החתימה.
 במקרה בו לא אעשה כן ,לא תהיינה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא נגד פרטנר ו/או עובדיה ו/או שלוחיה וכל
הבאים
מטעמה בנוגע לכך שפעלו בהתאם לאישור מורשי החתימה האחרון שהומצא להם על-ידי.
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פירוט אמצעי התשלום של הקונה  -רלוונטי לשירות טלפוני בלבד
כרטיס
אשראי

מספר
כרטיס אשראי

סוג כרטיס אשראי

תוקף
הכרטיס

 .1אני הח"מ נותן לחברת פרטנר תקשורת בע"מ הרשאה קבועה לחייב את חשבון
הכרטיס הנ"ל ,באמצעות כרטיס האשראי שלי שאת פרטיו מסרתי לעיל,
בסכומים שאחוב לכם מעת לעת בקשר לציוד ולשירותים שיינתנו על-ידכם ,כפי
שאלו ישתקפו ברישומיכם ,לרבות בשל תשלומים בשקים שחוללו ,בגין ציוד או
כל התחייבות אחרת לשלם ,שלא כובדה.
החיוב כאמור יבוצע על-ידכם על-ידי הודעות לחברת האשראי.
 .2אני רשאי לבטל את הרשאתי ,על-ידי הודעה בכתב אליכם בכפוף לתנאים
שלהלן:
_ א .ככל שאהיה עדיין מנוי ברשת פרטנר בעת ביטול ההרשאה ,או ככל שיעמדו
_
לחובתי עוד תשלומים שעלי לשלם ,הנני מתחייב לספק לכם אמצעי תשלום
_
חלופי מתאים.
ב .הביטול ייכנס לתוקף לאחר ארבעה ימי עבודה מעת קבלת ההודעה
_ על-ידכם ,ולא יחול על כל סוגי חיובי החשבון או התחייבויות שקדמו
_

שנה

חודש

לכניסת הביטול לתוקף.
ג .אם לא אספק אמצעי תשלום אחר להנחת דעתכם ,מתן
ההודעה ייחשב כבקשה בכתב לסיום ההסכם בתוך ארבעה
ימי עבודה ,על-פי תנאי ההסכם )אך אם עומדים לחובתי
תשלומים שטרם הגיע מועד פרעונם עבור ציוד או שירותים,
ולא סיפקתי אמצעי תשלום אחר ,ידוע לי כי פרטנר תהא רשאית
לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה לשם גביית התשלומים
המגיעים לה(.
 .3אתם תחייבו את חשבוני כאמור ,כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או
אחרת לעשות כן.
 .4הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס
שיונפק וישא מספר כרטיס אחר ,כחלופה
לכרטיס שמספרו נקוב לעיל.

אמצעי התשלום המעודכן במערכות פרטנר לחיוב בגין שאר המכשירים שבבעלות הקונה.
בהרשאה לבנק לחיוב חשבוני.
מצורף בזה טופס הרשאה לחיוב חשבון מתאים בעבור הבנק .אני נותן לחברת פרטנר תקשורת בע"מ ,הרשאה קבועה לחייב את חשבוני בסכומים שאחוב
לכם מעת לעת בקשר לציוד ולשירותים שיינתנו על-ידכם ,כפי שאלה ישתקפו ברישומיכם ,לרבות בשל תשלומים בשקים שחוללו ,בגין ציוד או כל
_אחרת לשלם שלא כובדה .האפשרות לקבלה ולביצוע של שיחות בחו"ל מותנית בחתימה על שטר חוב/תשלום פקדון.
התחייבות

הקמת הרשאה לחיוב חשבון כרוכה בתשלום חד פעמי כמפורט בטופס הרשאה לחיוב חשבון.
תשלום החשבון החודשי באמצעות הרשאה לחיוב חשבון כרוך בדמי טיפול חודשיים כמפורט בלוח התעריפים הכללי של
פרטנר התקף מעת לעת.

בחירת מועד התשלום בהרשאה לחיוב חשבון הבנק
אם אתה לקוח חדש ובחרת לשלם את התאריך בחודש ,הנבחר
לעריכת החשבון החודשי
החשבון החודשי באמצעות הרשאה
לחיוב חשבון הבנק ,אנא בחר את
התאריך הצפוי לחיוב
התאריך הרצוי לך לעריכת החשבון
חשבון הבנק

1

7

13

19

25

18

24

27

6

12

ניתן לשנות את מועד
עריכת החשבון בפנייה
לשירות לקוחות

הצהרת הלקוח בדבר סמכות חתימה
הריני מצהיר בזאת כי:





המורשים לחתום מטעמי על כל דבר ועניין הקשור להתקשרותי עם פרטנר או הנובע ממנה הינם המורשים המפורטים לעיל ובהתאם
לאישור מורשה החתימה המצ"ב ,המאומת על-ידי עורך דין/רואה חשבון.
אני מתחייב להודיע לפרטנר בכתב בכל מקרה של שינוי מורשי החתימה.
במקרה בו לא אעשה כן ,לא תהיינה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא נגד פרטנר ו/או עובדיה ו/או שלוחיה וכל הבאים
מטעמה בנוגע לכך שפעלו בהתאם לאישור מורשי החתימה האחרון שהומצא להם על-ידי.
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