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 שירות בזק :  מספר
 
 זכויותההצהרת הלקוח מעביר  –חלק א' 

 החתום/ים מטה: /אנואני .1

 ___________________/ח"פ/ח"צ/אחר__ת"ז________________________________________ שם ומשפחה

 ___________________/ח"פ/ח"צ/אחר__ת"ז________________________________________ שם ומשפחה

 פעל/על זכויות בשירות בזק שמספרו רשום לעיל הפועל _________________החל מיום _________ ותר/ים בזאתמו

 _______ מס' בית: ____ קומה: ____ דירה: _____ ישוב: ________________________ברחוב: ___________

ואם לא ואשר שייך לבזק  ר היה בשימושיאשבשלמותו, ידוע לי/ לנו כי עלי/ נו להחזיר לחברת "בזק" את כל הציוד  .2
 אעשה/ נעשה כן, יחויב חשבוני/ נו בערך הציוד שלא הוחזר.

 החלים על שירותתשלום חובות התשלומים /נו כי אין במסמך זה משום ויתור חברת "בזק" על גביית לידוע לי/  .3
 .ה לתשלומםדרישהחשבון ו/או ה קבלתבזק הנ"ל עד תאריך הויתור ושאותם אהיה/ נהיה חייב/ים לפרוע מייד עם 

אני מתחייב בזאת לבטל באופן מיידי את השירות לגבי קו הטלפון נשוא טופס  -במידה ואני מנוי על שירות בזקביל,  .4
זה, ובמידה ולא אעשה כן, ידוע לי כי בזק רשאית לבטל את השירות בעצמה, אך אין באמור להטיל אחריות כלשהי 

 על בזק.

 
 ז(") יש לצרף צילום ת מעביר הזכויות ,חתימת לקוח פרטי

 

 

 

 

)יש לצרף תעודת רישום תאגיד אם אין בבזק קווים אחרים על שם התאגיד וצילום ת"ז  הזכויות: מעבירחתימת התאגיד 
 של מורשה החתימה( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 העברה על שםטופס 

 
 ______________חתימה __ ________________שם מלא שם מלא ______________ חתימה ______________    

 

 ___ -טלפון לתאום : ___________                                                        _____                            _____________ תאריך
 

 

 שם מלא ____________________________ תפקיד  ___________________ חתימה ______________________    
 

 תפקיד  ___________________ חתימה ______________________    שם מלא ____________________________ 
 

   

 ___ -טלפון לתאום : ___________ מת התאגיד ______________________   חותתאריך __________________     
 

 אישור חתימה על ידי עו"ד/רו"ח

 ____________    ________________  ________________ הנני  ____________________ מאשר/ת בזאת כי  ה"ה
                                                              (                                                                 ת"ז)                                     )שם מלא(                                               )שם ותואר(                                                 

                                                                                              _________________    ____________________________ 
 (ת"ז)                                 )שם מלא(                                                                                                                           

 _ לכל דבר ועניין____________חתמו לפני על מסמך זה, וכי חתימותיהם בצירוף חותמת התאגיד, מחייבות את________

 
  ________________________שם מלא ________________________________ חתימה 

 
 

______________________________                                                _________________  
 )חתימה וחותמת(                                                                                    )תאריך(         
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 מספר שירות בזק : 
 

 זכויותההצהרת הלקוח מקבל  –חלק ב' 

 טה:החתום/ים מ אנו\אני

1 .________________________  _______________       2  .________________________  _______________   

 /ח"פ/ח"צ/אחר(           ת"ז)   )שם מלא(               /ח"פ/ח"צ/אחר(                   ת"ז)שם מלא(             )                

ומתחייב/ ים בזאת לשלם את כל א'  שירות בזק שפורט בחלקהזכויות במהחתום בחלק א' את  מצהיר/ים בזה כי קיבלתי/נו
  ותקנותיו בגין שירות הבזק הנ"ל החל מתאריך העברת הזכויות. התקשורת חוקשנקבעו מכוח התשלומים 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (ז"ת) יש לצרף צילום  מקבל הזכויות:לקוח החתימת 

 

 
 

 

 זוצילום ת" קווים אחרים על שם התאגיד אין בבזק)יש לצרף תעודת רישום תאגיד אם  :בל הזכויותמק תאגידהחתימת 
  של מורשה החתימה(

 

 

 שיוך למפעיל בינלאומי*
  .שיוך למפעיל בינלאומי כרוך בתשלום חד פעמי* 

 באפשרותך לבחור לא להשתייך למפעיל בינלאומי
 קווי זהב -012 

 ברק - 013 

 בזק בינלאומי - 014 

 אינטרנט זהב – 015 

 ן'נטויז – 010 

 אקספון – 010 

 ללא שיוך למפעיל בינ"ל. 

 

ברצוני להזמין /להשאיר את 
  *השירותים

 )בתשלום ע"פ תעריפי בזק(* 
 

 תא קולי 

 שיחה מזוהה 

 שיחת מפגש 

 אל חיוג 

מספר מוביל  )מומלץ בעת התקנת  
 ות ללא תשלוםקו נוסף, השיר

 

 פרסום במדריך

 פרסום במדריך )חינם( 

 תשלוםחיסיון )ב 
 

 אינטרנט
 : ברצוני להזמין / להשאיר את השירותים

 אינטרנט מהיר 

 אנטי וירוס 

 חשבון באינטרנט –בזקביל  

 אחר _________ 

 
 הצטרפות להוראת קבע )נא סמן בחירתך(

 פרטים אלה ימולאו ע"ג טופס הצטרפות להוראות קבע שישלח אליך לחתימתך והחתמת הבנק פרטי חשבון בנק() 
 קוד בנק ________ קוד סניף ________  מספר חשבון _____________ 

 פרטי כרטיס אשראי 
 ר כרטיס ___________________________ מספ  __________סוג כרטיס _______

 בעל הכרטיס _______________ ז"ת__   שם בעל הכרטיס ___________   תוקף כרטיס ________

 

 ______________חתימה ______ ____________שם מלא שם מלא ______________ חתימה ______________    
 

 ___ -טלפון לתאום : ___________                                                                    __________________                תאריך 
 

 

 שם מלא ____________________________ תפקיד  ___________________ חתימה ______________________    
 

 _____ חתימה ______________________    שם מלא ____________________________ תפקיד  ______________
 

   

 ___ -טלפון לתאום : ___________ ____   _____מת התאגיד _____________חותתאריך __________________     
 

 אישור חתימה על ידי עו"ד/רו"ח

 _______  _    ________________________________ הנני  ____________________ מאשר/ת בזאת כי  ה"ה
                             (                                                                                                  ז"ת)                             )שם מלא(                                               )שם ותואר(                                                 

                                                                                             _____________________ _________________    ___ 
 (ז"ת)                         )שם מלא(                                                                                                                           

 _ לכל דבר ועניין____________חתמו לפני על מסמך זה, וכי חתימותיהם בצירוף חותמת התאגיד, מחייבות את________

 
  ____________________________ חתימה __________________שם מלא __________

 
 

____________________________                                                ___________________  
 )חתימה וחותמת(                                                                                    )תאריך(         

 


