
התחייבות לזיכוי חשבונכם על צ’ק שחזר בתוך 7 ימי עסקים!
מילאתם אחר הכללים ובכל זאת צ’ק של לקוח חזר? אל דאגה, במידה וצ'ק חזר יש 

לשלוח את הפלט )הכולל תמונה קריאה של הצ'ק משני צדיו( לחברה באמצעות 
אפליקציית ERN או באמצעות פקס תוך 15 יום מתאריך פירעון הצ'ק.

כללים לעסקה בטוחה עם צ’קים

ישראל ישראלי

050-0000000
ת.ז 92834098

רח’ בזל 18 תל אביב

NO CHEQUE .מס’ הצ’ק

NIS

PAY TO

BRANCH NO .מס’ סניף ACCOUNT NO .מס’ חשבון

DATESIGNATURE חתימהתאריך

00/00000 000000000000000000

למוטב בלבד

נעלי משה או אי אר אן ישראל בע”מ

ישראל

ישראל ישראלי 57468322

ישראל ישראל
בזל 18 ת”א

92834098

ישראל 4.8.2018
ארבעת אלפים ש”ח בלבד 4,000

3
4

4

1
6

7

2

5

אין באמור במסמך זה לגרוע מכל חובותיו של בית העסק 
כפי שמפורט בהסכם ההתקשרות. ט.ל.ח

050-0000000

 "אני מאשר/ת לחברת אי.אר.אן. ישראל בע"מ לשמור את 
פרטיי ופרטי התשלום והעסקה, גם במקרה בו לא נפרע 

התשלום, וכן לשמור כל מידע שיתקבל אודותיי מכל גורם 

הפועל כדין, לרבות מידע שפורסם/יפורסם על-ידי גורמים 
רשמיים ואחרים לפי כל דין ו/או מידע שהיה מצוי אודותיי 
קודם, ולהשתמש במידע לצרכיה לרבות לשם התחייבות 

לפירעון התשלום וכן לצורך אספקה, ניהול וייעול כלל 
שירותיה של החברה, לרבות שירותי התחייבות לפירעון, 

מימון, שיווק, הלוואות וכן לשם גבייה. מסירת המידע אינה 
נדרשת לפי חוק אלא נעשית מרצוני החופשי ובהסכמתי"

שירות לקוחות: 03-9534244| פקס: 03-9534220| יגאל אלון 53, תל אביב 6706206

תאימות פרטים- התאמה בין פרטי הלקוח 
המודפסים על גבי הצ’ק לבין הפרטים בתעודת 

הזהות של הלקוח. *

זיהוי לקוח- במעמד קבלת הצ’ק יש לזהות את 
הלקוח שמבצע את העסקה באמצעות תעודת 

זהות או רישיון נהיגה ישראליים.

2

סכום- יש לוודא התאמה בין ספרות למילים 
ושהתאריך אכן נכון ומוסכם עם הלקוח. 4

חותמת ערבות אישית- יש להחתים בחותמת 
זו במקרה של קבלת צ’קים מישויות משפטיות 
נפרדות כמו לדוגמא: חברה בע”מ או שותפות, 

יש לזהות את הערב ולמלא את פרטיו 
האישיים.

6

צ’קים מוסבים- חל איסור לבקש אישור על 
צ’קים שתאריך פירעונם עבר, צ’קים מוסבים 
ו/או שלא נחתמו בבית העסק בנוכחות בעל 

הצ’ק ושלא תמורת מוצרים או שירותים 
שסופקו ע”י בית העסק.

7

חותמת ההסמכה - טרם העברת הצ’ק במערכות החברה לשם קבלת אישור - יש להחתים בגב הצ’ק את 
חותמת ההסמכה ולהחתים את הלקוח במקום המיועד לכך. יש לוודא שהחתימה זהה לחתימה בקדמת הצ’ק, 

לאחר חתימתו יש לוודא קבלת אישור מחברת ERN תוך ציון מספר האישור על גבי חותמת ההסמכה.

1

תקינות הצ’ק- יש לוודא שאין שינויים או 
תיקונים על גבי הצ’ק ללא חתימה לצידם וכי 

אין הוראות מגבילות סותרות על גבי הצ’ק.

3

חותמת המוטב- יש לוודא החתמת צ’ק 
בחותמת המוטב “שם בית העסק או אי אר אן 

ישראל בע”מ”, לחילופין ניתן לכתוב את המלל 
הנ”ל באופן ידני ע”י הלקוח.

5
אני הח"מ: ____________,   ת.ז.: ______________

ערב אישית לפירעון צ'ק/ים זה/אלו ומאשר לחברת אי.אר.אן 

ישראל בע"מ )"החברה"( לשמור מידע אודותיי ו/או הקשור 

אלי ו/או שנאסף או ייאסף אודותיי כדין, לרבות בקשר עם 

התחייבויותיי כלפי החברה, עם העסקה ועם ערבות זו, לשם 

אישור העסקה, בדיקת ערבותי ויכולת הפירעון, וכן לשם 

הליכי גביה קשורים )ותוצאותיהם(. הסכמתי האמורה כוללת 

אף את אישורי לחברה להשתמש במידע כאמור לצרכיה, 

לרבות לצורך אספקה, ניהול וייעול שירותיה, כולל שירותי 

התחייבות לפירעון, מימון, שיווק והלוואות. מסירת המידע 

אינה נדרשת לפי חוק אלא נעשית מרצוני החופשי ובהסכמתי.                    

כתובת: ________________________

טלפון: __________________              חתימה: ______________

מספר אישור _____________

חתימה:____________



ברוך הבא

מ.ר. 513063180


