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  03.01.21 , תחולה:03 - 5770146, פקס :  03 - 5770101, נתב"ג , טל' : 1, רחוב סייפן UPS  קבלן שירות מורשה של  ( בע"מ,שינוע בינלאומיאי. ) אס. פי. או.

 

 בלדרות יצוא ויבוא והתחייבות לתשלוםפתיחת קו אשראי למשלוחי למסמך בקשה 
 

 __________שם הלקוח: ______________________  * ח.פ. / ע.מ. ______________________ מספר לקוח:________

 __________כתובת:   ______________________________  טל: ____________________ איש קשר:____________

 מסמך זה על נספחיו כשהוא                                                                         יש לצרף תעודת התאגדות ברשם חברות ואישור תקף בדבר מורשה חתימה ולהעביר *   _________כתובת דוא"ל: _______________
 .  bill4u@ups.co.ilאו לכתובת דוא"ל:  03-5770146חתום לפקס מס'                                                                                  

 הובלהשירותי לראי לקוח, בכפוף לאמור בכתב זה ובנספחיו, מסגרת אשל(, תעמיד "החברה"חברת או. פי. אס. אי. )שינוע בינלאומי( בע"מ )להלן: 
 בינלאומיים, יצוא ויבוא, בתנאים כדלקמן:   של משלוחי בלדרותועמילות מכס 

  .בגין הובלה שוטף + יום אחד ,תנאי אשראי - "בלדרות יצוא"( להלן: במשלוחי בלדרות יצוא )
שוטף + ותנאי אשראי, ועמלות שחרור  עמילות מכס ,שוטף + יום אחד בגין הובלה ,תנאי  אשראי -( "בלדרות יבוא")להלן:  במשלוחי בלדרות יבוא
מוגבל עד לסך כולל של ( "עלויות  מיסים")להלן:  , מס קניה וכיו"ב,מע"מ ,מכס, לרבות סים. האשראי בגין  עלויות מסיםייום אחד בגין עלויות מ

ובכפוף לקבלת התשלום בגין מלוא עלויות המיסים המשלוח ישוחרר כנגד ממסגרת האשראי כאמור,  עלויות מיסים החורגותבמקרה של ₪.  10,000
. במשלוחי לקוחות המשלמים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון, שסכום עלויות המיסים בגינם עולה על תופק חשבונית מזומןמראש ובמזומן וללקוח 

עות הרשאה לחיוב חשבון ביום העסקים תופק חשבונית חיוב ביום השחרור והחיוב יתבצע באמצ₪,  30,000אך נמוך מסך של ₪,  10,000סך של 
, ₪ 30,000העוקב למועד השחרור. במשלוחי לקוחות המשלמים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון, שסכום עלויות  המיסים בגינם עולים על הסך של  

. אין באמור כדי לגרוע ומןתופק חשבונית מזובמזומן וללקוח  ובכפוף לקבלת התשלום בגין מלוא עלויות המיסים מראש כנגד המשלוח ישוחרר
מסך עלויות  4%של שיעור תיגבה עמלה ב ,אשראי רטיסהמשולמים בכעלויות מיסים על תשלומי  מהתחייבויות הלקוח לתשלום ע"פ הסכם זה.

שלומי עלויות . בגין ת2%תיגבה עמלה בשיעור של  ,המיסים הנגבים. בנוסף, על שאר התשלומים שמעבר לעלויות מיסים המשולמים בכרטיס אשראי
 .  מסך עלויות המיסים 2%תיגבה עמלה בשיעור ו / או כל אמצעי תשלום אחר, הוראה  לחיוב חשבון מיסים, המשולמים באמצעות 

 לדולר. ₪  4.25 -יתבצע בהתאם לשער מזומנים גבוה, אך לא  פחות מ  חיובה
   הוראת קבע                     אשראי        כרטיס                -*התשלום יתבצע באמצעות  

         
ידוע ללקוח ומוסכם השירותים יינתנו בכפוף למגבלות השילוח המפורטות בשטר המטען ובמדריך השירותים של החברה, כפי שתתעדכנה מעת לעת. 

עדכנים  מעת לעת, יחולו ויחייבו את הלקוח עליו, כי תנאי והוראות שטר המטען וכן הוראות ותעריפי מחירון החברה על תנאיו ו / או הערותיו, המת
כחלק בלתי נפרד ממסמך זה, ועל הלקוח האחריות הבלעדית להתעדכן, קודם להזמנת כל שירות ושירות מהחברה, באשר להוראות  וייחשבו

 ולתעריפים המעודכנים.
התשלומים המגיעים לחברה בגין עלויות הובלה  במלוא, בהתאם למועדי האשראי הנקובים לעיל ולא יאוחר מהם, הלקוח מתחייב בזאת, לשאת

היטלים, אחסנה, מע"מ,  הפקת רשומון יצוא, היטל  דלק, אגרות, מכס, ל םלרבות אך לא רק, תשלומי ,והוצאות נוספות הכרוכות בשירותי החברה
וכן כל תשלום עבור צד ג'  ת על חשבון הלקוח,ולרבות במשלוחי דרופים בין מדינו תשלומים  אחרים ככל שאלה חלים במדינות  המוצא  ו / או היעד

 Freeיצוא הנשלחים בתנאי תשלום התחייבות זו של הלקוח תחול גם על משלוחי  ,כמו כן. כלשהו שהחברה תחויב בגינו במסגרת מתן השירותים
Domicile  (FD  ו / או )SDV (Split Duty / VATוהלקוח מתחייב לשאת במלוא התשלום מיד עם קבלת ה ).מובהר כי   חיוב ממדינת המוצא

, כגון הובלה,  מסים, אגרות, היטלים וכיו"ב אינם סופיים ונתונים לשינוי והלקוח מתחייב לשלם , אם תינתנהמסוימים בהצעות המחיר מרכיבים
שבון המתנהל אצל החברה, בו וצרו, מיד עם קבלת דרישת החברה. הלקוח מסכים כי יתרת חוב על פי כרטיס החולחברה  הפרשי סכומים ככל שאלה י

 מופיעה יתרת חוב הלקוח לחברה, תשמש כסכום קצוב על פי מסמך בכתב, ותהווה ראייה מכרעת לחוב הלקוח כלפי החברה. התחייבותו זו של הלקוח
  הנה בלתי חוזרת ולא יהא רשאי לבטלה אלא אם כן במועד הביטול לא יהא חב לחברה כל סכום שהוא.

( ו / או על חשבון  צד שלישי, לא נפרע במלואו או שהמשלוח F/C  /Bill Receiverהובלת משלוח יצוא שנשלח על חשבון המקבל ) במידה ותשלום דמי
 נידחה ע"י המקבל / הצד  השלישי, הלקוח מתחייב לשאת במלוא הוצאות ההובלה, ע"פ תנאי שטר המטען, לרבות הוצאות השבת המשלוח ארצה

, וזאת בין אם המשלוח נמסר ובין אם לאו, בין אם הוחזר ובין אם לאו. התשלום יתבצע מיד עם קבלת דרישת החברה. חרורומלוא הוצאות ועלויות ש
(, הלקוח מתחייב לשאת בעלות שירות Declare value for carriage"בכל מקרה שבו צוין ערך מוצהר להובלה במשבצת הרלוונטית בשטר המטען )"

ת חבות החברה במשלוח ולשלמם מיד עם קבלת דרישת החברה. הלקוח אחראי לסמן במקום המיועד בשטר המטען, "ערך מוצהר להובלה" להרחב
את סוג השירות המבוקש. במקרה של אי סימון כאמור, המשלוח יישלח  בשירות אקספרס כברירת  מחדל )כאשר השירות האמור קיים ליעד הנבחר( 

 הלקוח ,ידוע ומוסכם, כי במשלוחי בלדרות יבואלא לגרוע מהתחייבויות הלקוח עפ"י מסמך זה, בלשלם את העלויות בהתאם.  תחייבוהלקוח מ
( אינו צד כלשהוא לשטר המטען כי אם לתנאים האמורים בהסכם זה בלבד, בין אם  במישרין ובין אם בעקיפין, ואין ולא )הנמען" ו / או "המזמין"

או כלפי החברה, מכוח שטר המטען ו/או  / ו UPSאו דרישות כלשהן כלפי  ילות, זכויות, תביעותתהיינה לו, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין ע
 הוראות שטר המטען.

 
הוראות הדין הרלבנטי ולרבות האמנות הבינ"ל תנאי שטר המטען וכן יחולו  בהובלה אוויריתמסכים כי הינו ו או נמסר לו / כי ידוע לו ו הלקוח מאשר
תנאי שטר המטען המהווה חלק בלתי נפרד תנאי מסמך זה, נו מסכים כי יוהאו נמסר לו  / ווהנו מאשר כי ידוע לו  ידוע ללקוחכמו כן הרלוונטיות. 
אותו לנזק הישיר  יםומגביל את חבות  המוביל במשלוחי בלדרות אוויריים יםמגדיר ,הוראות הדין הרלבנטי והאמנות הבינלאומיותוממסמך  זה, 

החלים על משלוחי מטען אוויריים. אמנת ורשה ואמנת מונטריאול , 1980 - התש"מ בועים באמנות, ובחוק  התובלה האוויריתבלבד עד לסכומים הק
ובלא לגרוע הימנו וכפוף למגבלות קבועות ע"פ כל דין, לרבות דין  ,מעבר לנאמר בשטר המטעןולמען הסר ספק, כל הנאמר במסמך זה הנו בנוסף 

כי בכל מקרה סכום חבות החברה לגבי אובדן ו/או נזק, הן באחריות ישירה והן באחריות וע ללקוח והנו מסכים ומאשר יד מדינות היעד והמקור.
דולר ארה"ב או  100שילוחית לפי כל דין, יהיה מוגבל ע"פ תנאי שטר המטען לפיצוי בגין נזק ישיר בלבד כאמור ובכל מקרה, אך ורק עד לסך של 

 כום החבות על פי הדין והאמנות הרלבנטיות, לפי הנמוך מבניהם.לסכום  הנזק בפועל, או לס
 

הלקוח מסכים כי החברה תהא רשאית לבחון את תנאי ההתקשרות מעת לעת לרבות עצם העמדת האשראי, לשנותם ולעדכנם בכל זמן שתיראה לנכון 
ברה רשאית לסגור ללקוח את קו האשראי באופן מידי ללא וללקוח לא תהא בנדון כל טענה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג. כמו כן תהא הח

פי ריבית החריגה -ריבית על הודעה מוקדמת ובנוסף, במקרה של פיגור בתשלום, תהא רשאית לחייב את הלקוח על מלוא הסכום שבפיגור, בתשלום
המרבית הנהוגה בבנק לאומי לישראל, ביום התשלום. בנוסף ובלא לגרוע מהאמור, תעמוד לזכות החברה, להבטחת מכלול התחייבויות וחובות 

ת בין אם החוב נוגע הלקוח כלפיה, זכות עיכבון כללית וזאת עד לפירעון מלוא חובותיו של הלקוח לחברה, לרבות ריבית הפיגורים והוצאות, וזא
סכומים של הלקוח הנמצאים בחזקתה ו / או בשליטתה ו / או למטען או לטובין המעוכבים, ובין אם לאו. החברה תהא רשאית לקזז ולחלט מ

זכות קיזוז המגיעים לה ככל שאלה לא  שולמו ע"י הלקוח. ללקוח לא תהא כל  / חובות סכומיכל לקוח, ל מסכומים להם זכאי הלקוח ו/או המגיעים
ולרבות כנגד ו / או בגין כל טענה ו / או דרישה לרבות תביעה, במידה ותוגש נגד החברה. הלקוח לא יהיה רשאי לקזז  של סכומים כלשהם כלפי החברה

י הסכם זה פ-מהתמורה המגיעה לחברה כל סכום אשר לטענתו מגיע לו )ככל שמגיע לו( מהחברה, בין אם מקור זכותו של הלקוח הוא מהעסקה על
על ידי החברה,  שהונפקו כפי החשבוניות הלקוח מסכים ומאשר כי כלולרבות לעניין העדר זכות קיזוז,  בלא לגרוע מהאמור ובין אם מעסקה אחרת.

בקשר עם פניה בכתב בבקשה לבירור  אם מתקבלת אצל החברה וללקוח לא תהא בנדון כל טענה ו / או דרישה ו / או תביעה, אלא תחשבנה כמוסכמות
ת הלקוח לתשלום יוהחשבונית. אין באמור כדי לגרוע מאיזה מהתחייבו הפקת ממועד ימים45   - תוך עד לא יאוחר מ החיובים נשוא החשבונית וזאת

 בגין החשבוניות במועדן. 
תקשורת אלקטרונית ואחרת, עדכונים  ידוע ללקוח והנו מסכים, בכפוף לזכותו על פי דין לבטל הסכמתו, כי החברה תהא רשאית לשלוח אליו באמצעי 

הלקוח מאשר בזאת את הסכמתו לקבלת חשבוניות חיוב בדואר אלקטרוני, לאחר שעברו תהליך  מקצועיים, מידע אודות מבצעים ודברי  פרסומת.
ם המפורטים, והלקוח מסמך זה על נספחיו מבטל כל הסכם אשראי קודם עם הלקוח, אם אכן קיים, בקשר עם השירותיחתימה דיגיטלית כחוק. 

 מסכים ומאשר כי נספח זה המצוי בידי החברה, מקור או העתק, יהא העותק המחייב לכל דבר ועניין רלוונטי.  
 מקום השיפוט בגין כל הליך משפטי הנוגע למסמך זה יהיה בבית המשפט המוסמך בת"א בלבד.

  ולראיה באנו על החתום,                     
__________________________________             ___________ 

 תאריך               חתימה וחותמת חברה                        שם,         

        
  או ב' נספח א'את את האפשרות המבוקשת ולמלא ש לסמן י  * 

 לפי העניין, המהווים חלק מחייב ובלתי נפרד ממסמך זה.      
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 רפות להסדר תשלומים בכרטיס אשראיהצט -א' ספח נ
 

 
 או. פי. אס. אי. )שינוע בינלאומי( בע"מ )להלן: "החברה"( לכבוד:  

  1סייפן  
  70100נתב"ג,  

 
 
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 ומאשר לחייב את כרטיס האשראי שלהלן: מעוניין להצטרף להסדר תשלומים באמצעות כרטיס אשראיהריני 
 
 

 _______________ ___________טלפון:______________ ___כתובת:_______שם הלקוח: ___________
 
 

  סוג  כרטיס האשראי: _______________________

 

 ________________________מס. כרטיס האשראי:   

 

 ________________________תוקף:   __________

 

 __________________________ שם בעל הכרטיס: 

 

 ____________________________מס' ת.ז.: ____

 

 ________________________________חתימה:  _

 

 תאריך: __________________________________

 
 
 

בחתימתי על כתב התחייבות זה הנני נותן לחב' האשראי הוראה בלתי חוזרת לכבד את הוראת החברה לחיוב כרטיס 
 ה לפתיחת קו אשראי.האשראי לכיסוי התחייבויותיי כאמור במסמך הבקש

 
החברה לי כי נפלה טעות בחיוב באמצעות כרטיס האשראי, תשיב ואושר על ידה  מצאנ לאחר בדיקת החברהבמידה ו

 את הסכום שנגבה ביתר.
 

הנני מאשר את מסירת פרטי כרטיס האשראי לחברה, לצורך חיובו ושמירת פרטיו של בחתימתי על מסמך זה, 
בגין  ילאשר את ההרשאה הניתנת לחברה לעשות שימוש בפרטים כאמור, לשם חיובני הכרטיס על ידה, וכן הנ

 על ידי החברה.  ישירותי החברה,  לרבות שירותים עתידיים שיסופקו ל
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 הוראה לחיוב חשבון -נספח ב' 
 

      בנק לכבוד:    

    סניף                 

     כתובת הסניף                 

 

             הח"מו  /אני  .1

 מס' זהות/ ח.פ.        שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק                      

 

  ____________________________________________________    ת כתוב 

 טלפון  מיקוד  עיר  מס'  רחוב   

במועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי בסכומים ו, בלדרות ישירותנותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם, בגין 
 כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה". בע"מ )שינוע בינלאומי( או.פי.אס.אי.ע"י , מגנטי 

 ידוע לי/ לנו כי: .2

שתכנס לתוקף, יום עסקים בע"מ  )שינוע בינלאומי( ולאו.פי.אס.איהוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/ מאתנו בכתב לבנק  .א
 ההודעה בבנק וכן, ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין. אחד לאחר מתן

אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני  .ב
 מועד החיוב.

החיוב אינו תואם את המועדים או  אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב, לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב, אם אוכיח/נוכיח לבנק, כי .ג
 הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה, אם נקבעו.

 נו להסדיר עם המוטב., הם נושאים שעלי/םכי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויי ,ידוע לי/לנו .3

 חדת בגין חיובים אלה.כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיו ,ידוע לי/לנו .4

 הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען. .5

 הבנק רשאי להוציאני/ ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת .6
 תוך ציון הסיבה. החלטתו, 

 בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/ מאתנו. בע"מ )שינוע בינלאומי( לאו.פי.אס.אי.נא לאשר  .7

 

 סכום החיוב ומועדו יקבעו מעת לעת ע"י או.פי.אס.אי ] שינוע בינלאומי [ בע"מ עפ"י המסוכם בין המוסד  למשלם . פרטי ההרשאה:
 
 

                                                                               
 _____________________________________חתימת בעל/י החשבון:      תאריך: 

 
 
 

 קוד מסלקה סוג חש' מספר חשבון בבנק

 בנק סניף  

  

 
 אסמכתא/ מספר מזהה של הלקוח בחברה קוד המוסד

27831  

 

 אישור הבנק
  .אי. )שינוע בינלאומי( בע"מלכבוד: או.פי.אס

 1רח'  סייפן              

 70100נתב"ג,             

 

 

 

לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מדי פעם בפעם ואשר מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב     -קבלנו הוראות מ 

 כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או תאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת,ינו את ההוראות, ונפעל בהבהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה. רשמנו לפנ

ישור זה לא יפגע כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב ע"י בעל/י החשבון או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר. אאחרת לביצוען, 

 ידכם.-נחתם עלכם כלפינו לפי כתב השיפוי שבהתחייבויותי

    בנק   בכבוד רב,     

    סניף                       ____________ תאריך 

 חתימה וחותמת הסניף                                                                                                                                                                                    

 

 

         אני הח"מ 

 קוד מסלקה סוג חש' מספר חשבון בבנק
 בנק סניף  

  

 
 אסמכתא/ מספר מזהה של הלקוח בחברה קוד המוסד

27831  

 
 


