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  Credit-Zשל   הסליקההצטרפות לשירותי מסמך 
 

 לקוח/ה נכבד/ה:
 .Z-Creditאנו מודים לך על שבחרת בשירותי הסליקה וניהול העסק החכמים של חברת 

  077- 4902557בכדי להפעיל את השירות, אנא מלא/י את הטופס המצורף ושלח/י אותו לפקס : 

 

 
 __________________________ :מפתח  \שם בונה האתר 

 
 ____________ : תאריך                                   לסליקת אשראי דרך אתר אינטרנט WSמסוף 

 
 ________: _____  ע.מ  \.פ  ח                                                                                                     

 
    .(REDIRECT)פניה לדף סליקה מאובטח של זד קרדיט  .1
 
 .(IFRAME) עמוד סליקה באתרכם בתצורתהטמעת  .2

 (כםבאתר SSL)בתצורת עבודה זו ישנה חובה בתעודת     

  
 

 :_________ איש קשר בעסק  : _____________  סוג העסק:_________________  שם העסק
 

 :  __  __  __  __  __  __  __  __  __   ת.ז                   :____________________   פרטי הלקוח
 

 _:________________פקס :_________________  נייד:______________    טל' בית העסק
 
 

 ______________________ @ ______________: ________)לקבלת חשבונית במייל( דואר אלקטרוני
 
 
 

 )חובה למלא את הפרטים בדיוק כפי שנמסרו לנציג חברת האשראי( : פרטי בית העסק
 

 _______:___________________________________ שם בית העסק
 

 : _______________________________________ כתובת בית העסק
 

  _______________ :  טלפון                                             _________________  : עיר
 
 
 ***  לקוח יקר : הקפדה ודיוק במילוי הפרטים תמנע סחבת מיותרת בתהליך פתיחת המסוף .    
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 )חובה לסמן את סוג הכרטיס הנסלק דרך חברת האשראי( : נתוני חברות האשראי
 

 אמק"ס   □ויזה   □מאסטרכרט   □ישראכרט  □:    סולק ___________ : _____ מס' ספק  בישראכרט

 

 ישראכרט □מאסטרכרט  □דיינרס   □ויזה   □  :  סולק : _______________   מס' ספק  בויזה  כא"ל

 

 ישראכרט □מאסטרכרט  □ויזה   □:   סולק : ________________ מס' ספק לאומי קארד

 
                                                                           תך לדווח לחברות האשראי שאיתן אתה עובד כי הנך מפעיל את מספר הספק הנ"ל *** לקוח נכבד ,זכור כי מחוב

 ! לעבודה מאתר מסחר באינטרנט

 
  תנאי תשלום:

 . ₪  _____ ת :עלות הקמה חד פעמי
 . ₪ _________:_ סה"כ במילים,  לחודש   ש"ח _____:  התשלום החודשי מחיר

 
₪  _____מאתרכם בעלות הקמה חד פעמית של *** ניתן להוסיף מודול חשבונית מס קבלה ישירות 

 מסמכים חתומים דיגיטלית בחודש . 1000לכמות של עד ₪  ____ל ובתשלום חודשי ש
  באופן אוטומטי חשבונית מס קבלה חתומה דיגיטלית לאחר ביצוע עסקה באשראי באתרכם(ושולח פיק מוניות )מודול החשב

 
 
 
 

 תנאי ההסכם זד קרדיט )ז.ק פתרונות אשראי בע"מ( :
      כחוק. המחירים המופיעים בהזמנה זו אינם כוללים מע"מ *
 .  , אך לא יפחת מהמחיר שנקבע ביום חתימת ההסכםמחיר השכירות צמוד למדד הידוע במועד חתימת הסכם זה *
 .)בכל דפי ההסכם( לכל התנאים האמורים בו ה\מסכים הריני מאשר את נכונות הפרטים האמורים לעיל בטופס זה ואני *

 * ציוד שסופק אינו ניתן להחזרה.
 . בפקס או במייל חזרה מרגע קבלת הטפסים במשרדי זד קרדיטה\אינה ניתנת לביטול עלות ההקמה *

הפסקת השירות אך ורק בכתב בפקס או מייל )הביטול תקף רק עם לקוח להודיע לזד קרדיט על בקשתו לחובתו של המ* 
 קבלת אישור במייל חוזר מזד קרדיט על קבלת בקשתך לביטול השירות(

* זד קרדיט מחייבת את הלקוח עבור השכירות של אותו חודש בתחילת אותו החודש ולא ניתן לבטל או להחזיר תשלום 
 עבור שכירות של אותו החודש שבו ביקש הלקוח לסיים את ההתקשרות . שבוצע 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________                           _________________________ 
 תוחותמ שם בית העסק                                                             חתימה                
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 הוראת קבע לתשלום באמצעות כרטיס אשראי
 

 
 תאריך: ____________

 לכבוד:
Z-Credit 

 
אני הח"מ נותן לכם בזאת הרשאה לחייב את כרטיס האשראי שלי, אשר פרטיו מצויינים לעיל, בסכומים אותם יהיה עלי לשלם  .1

במועדים המקובלים בגין רכישותיי / התחייבויותי וכו'. החיוב יבוצע כאמור ע"י העברת הוראת התשלום לחברת האשראי 
 ננו.)המנפיק( בסמוך למועד התשלום בהתאם למסוכם בי

 כל חיוב שיעשה בהתאם להרשאה זו יחשב כנעשה בידיעתי המלאה. .2
שובר זה נחתם על ידי, מבלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם הואיל וניתנה על ידי הרשאה לספק להעביר חיובים  .3

 למנפיקת הכרטיס מעת לעת כפי שיפרט הספק למנפיקה.
ל הוראה זו ע"י העברת הודעה בכתב אליכם וכי הודעתי תיכנס לתוקף הרשאה זו תפקע בהודעה לספק. ידוע לי כי אוכל לבט .4

 יום מרגע קבלתה על ידכם וכי לא תחול על חיובים שנעשו קודם למועד כניסת הודעתי לתוקף. כמו כן ידוע לי כי ביטול 30בתוך 
ת הביטול תכנס לתוקף רק בתום הוראה זו מותנה וכפוף להסכמים בינינו וכי אם הותנתה ההתקשרות לפרק זמן מינימאלי הודע

 תקופת ההתקשרות המוסכמת.
 הרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שהונפק וישא מספר אחר כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב בטופס זה. .5
ידוע לי כי חיוב הכרטיס ימשך כל עוד לא תודיע לכם חברת האשראי אחרת. במקרה של הודעת חברת האשראי על אי כיבוד  .6

 אני נוטל על עצמי את ההתחייבות לעדכן אתכם בכרטיס חלופי ולפרוע את כל התשלומים במועדם. הכרטיס,

זד קרדיט מחייבת את הלקוח עבור השכירות של אותו חודש בתחילת אותו החודש ולא ניתן לבטל או להחזיר תשלום שבוצע עבור * 

 שכירות של אותו החודש שבו ביקש הלקוח לסיים את ההתקשרות . 

 

 ) נא למלא את הפרטים בכתב ברור ( הלן פרטי כרטיס האשראי לחיוב :ל
 

  מספר כרטיס

  תוקף

  סוג הכרטיס

CVV (3)ספרות אחרונות בגב הכרטיס  

  

  שם בעל הכרטיס

  שם העסק

  תפקיד

   ע.מ / ח.פ

  ת.ז

  טלפון

  חתימה
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