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לכבוד :ישראכרט בע"מ ו/או יורפיי (יורוקרד) ישראל בע"מ ו/או פועלים אקספרס בע"מ ו/או אמינית בע"מ ו/או ישראכרט מימון
בע"מ (להלן ,ביחד ולחוד" :ישראכרט") ,המסגר  ,40תל אביב.

הנדון :בקשה והסכמה למסירת מידע וויתור על סודיות
 .1אני בית העסק הח"מ ___________________ מספר זיהוי ___________________
מספר ספק בישראכרט ___________________ (להלן" :בית העסק") מאשר כי הצטרפתי
לשירותי ההתאמות של חברת איש המשרד בע"מ (להלן" :החברה") ,ומבקש מכם ומאשר לכם
למסור לחברה כל מידע כפי שקיים אצלכם וכפי שמועבר לי על ידכם כרגיל באופן שוטף ,בקשר
עם הסכמי ההתקשרות (שנחתמו או יחתמו) ביני ובין ישראכרט (לפי העניין) וכמסומן בסעיף 2
להלן.
 .2המידע האמור בסעיף  1לעיל מתייחס לעסקאות בתשלום אחד ועסקאות בתשלומים כאחד.
 .3בהקשר לכך אני מוותר בזאת במפורש ובאופן בלתי חוזר על חובת הסודיות כלפי ,אם קיימת,
בכל הקשור להעברת המידע לחברה.
 .4ידוע לי שתוכן המידע ואופן מסירתו יהא על פי שיקול דעתכם המוחלט .כמו כן אין אני דורש כי
מסירת המידע ביניכם לחברה תדווח לי ולא תהיו חייבים להודיעני על מסירה כאמור.
 .5אני מקבל בזאת על עצמי את האחריות לנזקים העלולים להיגרם לי ולכם עקב מסירת המידע
מכל סיבה שהיא .כן אני מאשר ומתחייב כי אין לי ולא תהיינה לי טענה ו/או דרישה ו/או תביעה,
במישרין ו/או בעקיפין כנגדכם ו/או מי מעובדיכם בקשר למסירת המידע ו/או באשר לתוצאות
הנובעות ממנה.
 .6מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אני מסכים כי מסירת המידע כאמור ,לא תהא בבחינת פגיעה
בפרטיות על פי חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א –  ,1891ו/או הפרת כל חובת סודיות מסוג
כלשהו המוטלת עליכם על פי הסכם ו/או על פי דין כלשהו ,אם מוטלת.
אישור בית העסק

אישור החברה ()OfficeGuy
אנו מאשרים כי כתב בקשה זה נחתם על ידי
______________ מס' זיהוי ____________

שם מורשה החתימה

חתימת  +חותמת

שם מורשה החתימה

חתימת  +חותמת
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הנדון :בקשה לקבלת קבצים באמצעות אתר הכספות באינטרנט
שם בית העסק

איש קשר

טלפון נייד

דוא"ל

מספר ספק

כספת מובילה 6700769

אנו מעוניינים בקבלת הקבצים הבאים באמצעות אתר הכספות שקבוצת ישראכרט מעמידה לרשותנו.
את כל הקבצים אנו מעוניינים לקבל בפורמט .TXT
#

שם הקובץ

1

קובץ צרורות ממערך קליטת ריכוזים ,בקרת קליטה

2

קובץ תנועות ידניות

3

קובץ שליפת שוברים לצרורות ,בקרת קליטה

4

קובץ צרורות ממערך קליטת ריכוזים ,ריכוז תורן

5

קובץ שליפת שוברים לצרורות ,שובר תורן

7

קובץ חשבונית ברמת ריכוז

8

קובץ ביטולים לחשבונית

9

קובץ מוחלפים יומי (במידה והספק הינו ספק הו"ק)

 10קובץ אישורי יתרה
 12קובץ בקשה להעתקי שוברים
 13קובץ בקשה להצגת שוברים והחזר חיוב מחו"ל
 14קובץ חשבונית ברמת שובר

שם איש קשר :אפי טבע ,טלפון נייד,054-7419950 :
כתובת מייל למשלוח הודעות על הגעת הקבציםsupport@myofficeguy.com :

שם מורשה החתימה

חתימת  +חותמת
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