תושב/ת נכבד/ה,
עיריית ירושלים מציעה לך לשלם ארנונה באמצעות הוראות קבע לבנק ולהנות מיתרונות רבים .לידיעתך,
משלמי ארנונה באמצעות הוראת קבע נהנים מהנחה של ( 0.75%מלבד חובות משנים קודמות).
על מנת להצטרף להסדר הוראת קבע יש לפנות לסניף הבנק בו מתנהל החשבון או לעירייה ולמלא את
התלושים שלהלן .ניתן גם למלא את התלושים ולשלוח אלינו בדואר לפי הכתובת:
אגף השומה והגבייה ,עיריית ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים.

ל ש ל ם

מ ש ת ל ם

ב ה ו ר א ת

אישור הבנק (יוחזר לעיריית ירושלים)

ק ב ע

מלא פרטים עבור הרשאה לחיוב חשבון בגין ארנונה

לכבוד:

אגף השומה והגבייה

מספר חשבון בנק

קוד מוסד

כיכר ספרא  ,1קרית העירייה
קבלנו הוראות מ-

792

קוד מסלקה
סניף
בנק

ארנונה

לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי
מספר זהות:
או ברשימות שתציגו לנו מדי פעם בפעם ,ואשר מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם ,והכל
בהתאם למפורט בכתב ההרשאה .רשמנו לפנינו את ההוראות ,ונפעל בהתאם כל עוד מצב
החשבון יאפשר זאת; כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען; כל עוד לא התקבלה
אצלנו הוראת ביטול ע“י בעל/י החשבון ,או כל עוד לא הוצא בעל החשבון מן ההסדר .אשור זה
לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו ,לפי כתב השיפוי שנחתם על–ידיכם
תאריך

בכבוד רב,

מספר חשבון בעירייה

סניף

בנק

חתימה וחותמת הסניף

✂

✂

נא לקפל כאן לפני תלישה

הרשאה לחיוב חשבון  -בגין ארנונה (העתק לבנק)

לכבוד :בנק

מלא פרטים עבור הרשאה לחיוב חשבון בגין ארנונה

סניף:

מספר חשבון בנק

קוד מוסד

כתובת הסניף:

792

קוד מסלקה
סניף
בנק

ארנונה

 .1אני/ו הח"מ (שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק):

		 מס' זהות/ח.פ:.
		 כתובת:
		
נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ“ל בסניפכם ,בגין ארנונה ,בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי ,או רשימות ע“י עיריית ירושלים
כמפורט מטה ב“פרטי ההרשאה“.
 .2ידוע לי/נו כי:
א .הוראה זו ניתנת לביטול ע“י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ולעיריית ירושלים שתכנס לתוקף ,יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן ,ניתנת לביטול עפ“י הוראת כל דין.
ב .אהיה/נהיה רשאי/ים לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד ,שהודעה על כך תימסר על–ידי/נו לבנק בכתב ,לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
ג .אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב ,לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב ,אם אוכיח/נוכיח לבנק ,כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה ,אם נקבעו.
 .3ידוע לי/לנו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים ,הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.
 .4ידוע לי/לנו ,כי סכומי החיוב עפ“י הרשאה זו ,יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי ע“י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
 .5הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה ,כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת ,וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
 .6הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה ,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ,ויודיע לי על כך מיד לאחר קבלת החלטתו ,תוך ציון הסיבה.
 .7נא לאשר לעיריית ירושלים בספח המחובר לזה ,קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.

פרטי ההרשאה בגין ארנונה :סכום החיוב ומועדו ,יקבעו מעת לעת ע"י עיריית ירושלים עפ"י שטח הנכס ,התעריף למ"ר לאותו הנכס ויתרת החוב הכוללת עד סוף שנת הכספים.

✂

הרשאה לחיוב חשבון  -בגין ארנונה

לכבוד :בנק

מספר חשבון בעירייה

תאריך

חתימת בעל/י החשבון

נא לקפל כאן לפני תלישה

(העתק לבעל החשבון)

סניף:

מלא פרטים עבור הרשאה לחיוב חשבון בגין ארנונה
קוד מוסד

כתובת הסניף:

✂
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מספר חשבון בנק

קוד מסלקה
בנק
סניף

ארנונה

 .1אני/ו הח"מ (שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק):

		 מס' זהות/ח.פ:.
		 כתובת:
רחוב
מיקוד
עיר
מס'
		
נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ“ל בסניפכם ,בגין ארנונה ,בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי ,או רשימות ע“י עיריית ירושלים
כמפורט מטה ב“פרטי ההרשאה“.
 .2ידוע לי/נו כי:
א .הוראה זו ניתנת לביטול ע“י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ולעיריית ירושלים שתכנס לתוקף ,יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן ,ניתנת לביטול עפ“י הוראת כל דין.
ב .אהיה/נהיה רשאי/ים לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד ,שהודעה על כך תימסר על–ידי/נו לבנק בכתב ,לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
ג .אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב ,לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב ,אם אוכיח/נוכיח לבנק ,כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה ,אם נקבעו.
 .3ידוע לי/לנו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים ,הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.
 .4ידוע לי/לנו ,כי סכומי החיוב עפ“י הרשאה זו ,יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי ע“י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
 .5הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה ,כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת ,וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
 .6הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה ,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ,ויודיע לי על כך מיד לאחר קבלת החלטתו ,תוך ציון הסיבה.
 .7נא לאשר לעיריית ירושלים בספח המחובר לזה ,קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.
פרטי ההרשאה בגין ארנונה :סכום החיוב ומועדו ,יקבעו מעת לעת ע"י עיריית ירושלים עפ"י שטח הנכס ,התעריף למ"ר לאותו הנכס ויתרת החוב הכוללת עד סוף שנת הכספים.
נא לקפל כאן לפני התלישה

✂

קבלת קהל לבירורים בכיכר ספרא ,בנין מס' :1
בימים א' ,ב' ,ד' ,ה' בין השעות 08:00 - 13:00
בימי ג' בין השעות  15:00 - 18:00בלבד.
בימי ו' אין קבלת קהל.
מוקד טלפוני02–6296333 :
בימים א'-ה' בין השעות 16:00-18:00 ,08:00-15:30
מענה ממוחשב לבירורים ותשלומים באמצעות כרטיסי אשראי:
6296000־ 24( 02שעות ביממה).
בכל פניה נא לציין מספר החשבון בעירייה ,כפי שרשום מעבר
לדף.
חשבונות עירייה ניתן לשלם בכל הבנקים ובעירייה.
תשלומים בכרטיסי אשראי מתקבלים בטלפון 6296000־02
ו/או  03-9411231או באינטרנטwww.jerusalem.muni.il :

מספר חשבון בעירייה

תאריך

חתימת בעל/י החשבון

✂

إستقبال الجمهور لإلستفسارات في ميدان سفرا ،بناية رقم :1
ايام األحد ،األثنين ،األربعاء ،الخميس بين الساعة 08:00 - 13:00
أيام الثالثاء بين الساعة  15:00 - 18:00فقط.
أيام الجمعة ال يوجد إستقبال للجمهور .
مركز هاتفي02–6296333 :
أيام األحد حتى الخميس بين الساعة16:00-18:00 ,08:00-15:30 :
مركز هاتفي محوسب لإلستفسارات و الدفع
بواسطة بطاقات اإلعتماد6296000 :־ 24( 02ساعة يومياً).
في كل توجه الرجاء ذكر رقم الحساب في البلدية ،حسب ما هو مسجل
خلف هذة الصفحة.
يمكن دفع حسابات البلدية في جميع البنوك والبلدية .اما الدفع بواسطة
بطاقات اإلعتماد فيمكن أيضاً بواسطة هاتف:
03-9411231 ,02-6297222
او بواسطة اإلنترنتwww.jerusalem.muni.il :

