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מהיכן:

* מוסד אקדמי

שם האב:

.כל סכום שייזקף לחשבון לעיל, ייחשב כאילו שולם ע"י האוניברסיטה לידינו ביום זיכוי החשבון וכאילו אושרה קבלתו בחתימת ידינו. 1
.העברה כאמור לעיל מהווה תשלום עבור המגיע לנו ולא תהיה לנו טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אוניברסיטה מצידנו באשר לכך. 2

3.אנו נותנים היתר לאוניברסיטה לבקש מהבנק כל הבהרה בכתב או בע"פ לגבי העברות כספים ופעולות זיכוי או אי זיכוי, יודגש כי כל בירור שיהיה בו צורך כתוצאה מזיכוי או אי זיכוי החשבון יעשה על ידנו ישירות 
עם האוניברסיטה.

.אנו מתחייבים בזאת, עם הדרישה הראשונה להחזיר כל תשלום מלא/חלקי, שהועבר בטעות או שלא כדין וידוע לנו כי איחור בהחזרת התשלום יגרור אחריו ריבית והצמדה מיום קבלת הכספים. 4
.ידוע לנו כי האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תשלומים גם בהמחאות לפי שיקול דעתה, במקום העברת הכספים לחשבון כאמור לעיל. 5

6.בקשה זו תהיה בתוקף עד לביטולה ע"י הודעה בכתב על ידנו. הביטול ייכנס לתוקפו תוך 30 ימים לאחר קבלת הודעת הביטול כאמור על ידכם.
אנו הר"מ מצהירים ומתחייבים כי הננו בעלי החשבון המצויין לעיל, ומתחייבים לדווח על כל שינוי בשמות בעלי החשבון, ובאם לא נדווח כאמור לעיל נהיה חייבים להחזיר את הסכום בצירוף הפרשי הצמדה וריבית 

כחוק.

שם ושם משפחה: 

פרטים אישיים

תעודת זהותנקבהזכר

/תאריך לידה:

מקום עבודה

ארץ לידה

כתובת

אלמן/הגרוש/הנשוי/הרווק/ה

* דרגה אקדמית * דרגה אקדמית

מס חשבון
יש לצרף אישור ניהול חשבון מהבנק (ניתן להפיק מאפליקציה / אתר הבנק)

שם משפחה בעבריתשם פרטי בעברית 

שם משפחה בלועזית שם פרטי בלועזית 

לריבוי מפגשים ניתן לצרף פירוט התאריכים, השעות ומתכונת המפגש בקובץ נפרד
מס סניףבנק
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