לכבוד :
____________________
____________________
____________________
טופס בקשה להעברה בעלות על יוזר אינטרנט – הנחיות למילוי הטופס
לקוח/ה יקר/ה,
בהמשך לבקשתך להעברת בעלות יוזר האינטרנט שברשותך על שם מנוי אחר,
ועל מנת שבקשתך תבוצע תוך  Xשעות מרגע קבלת הטפסים בבזק בינלאומי ,יש להקפיד למלא את
הפרטים במלואם לפי ההסבר הרצ"ב:
 .1פרטי הלקוח הקיים – שם ,שם משפחה ,מספר תעודת זהות ,כתובת מלאה ,מספר טלפון
וכתובת דואר אלקטרוני
 .2פרטי הלקוח החדש )אליו עוברת הבעלות(  -שם ,שם משפחה ,מספר תעודת זהות ,כתובת
מלאה ,מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני
 .3שליחת צילום תעודות זהות של שני הלקוחות )הקיים והחדש(
 .4חתימות של שני הלקוחות על הטפסים
 .5יש לשלוח את כל המסמכים לכתובת מייל pniot@bezeqint.co.il :או ב WhatsApp -למספר
050-4014900
 .6לאחר שליחת הטפסים ניצור עם הלקוח החדש קשר טלפוני על מנת להשלים את שאר
פרטי העברת הבעלות כגון שירותים ,ואמצעי תשלום.

בברכת גלישה נעימה,
בזק בינלאומי

טופס בקשה להעברת בעלות על משתמש אינטרנט
_______________@bezeqint.net,
_______________@bezeqint.net,
_______________@bezeqint.net

אנו ,שפרטינו מפורטים להלן ,מבקשים להעביר את השירותים ו/או המוצרים המסופקים על ידי בזק
בינלאומי תחת המשתמשים המפורטים לעיל ורשומים על שם הלקוח הקיים כך שיהיו רשומים על שם
הלקוח החדש ,כדלהלן:
אנו מצהירים שקראנו בעיון את התחייבויות והצהרות הלקוח הקיים והתחייבויות הלקוח החדש
המפורטים להלן ומסכימים לאמור בהם.
פרטי הלקוח הקיים:
שם הלקוח) :פרטי ומשפחה(

ת.ז /ח.פ

כתובת:

דואר אלקטרוני

מספר טלפון /נייד:

חתימת הלקוח

פרטי הלקוח החדש:
שם הלקוח) :פרטי ומשפחה(

ת.ז /ח.פ

כתובת:

דואר אלקטרוני

חתימת הלקוח

אופן משלוח חשבונית )אנא סמן בחירתך(:
SMS
MAIL
דואר

מספר טלפון /נייד:

הלקוח הקיים והלקוח החדש מתחייבים ומצהירים ,כדלהלן:
 .1הלקוח הקיים )"הממחה"( מצהיר כי לא עשה שימוש בתיבת הדוא"ל שניתנה לו ע"י בזק בינלאומי
)בסיומת  (bezeqint.netוכי לא מסר כתובת דוא"ל זו לשום גורם אחר.
 .2הלקוח הקיים ,ממחה ללקוח החדש )"הנמחה"( את כל זכויותיו וחובותיו מול בזק בינלאומי כפי שהם
במועד חתימת כתב הסבה זה בהתאם לתנאי ההתקשרות בין הממחה לבזק בינלאומי ,כפי שהם
מתועדים אצל בזק בינלאומי.
 .3אין בביצוע ההמחאה כדי לשחרר את הממחה מחובותיו כלפי בזק בינלאומי בגין תוקפת השירות ו/או
החיוב הקודמת להמחאה.
 .4הממחה אינו רשאי לבטל את אמצעי התשלום שנתן לבזק בינלאומי עד לסיום התשלומים בעבור
השירותים ו/או הציוד שרכש או שכר מבזק בינלאומי .מובהר כי הממחה ישא במלוא העלויות עבור
השירותים עד להעברת הבעלות בפועל לנמחה.
 .5ככל שברשות הממחה ציוד המושכר לו ע"י בזק בינלאומי ,באחריותו להעבירו בפועל לידי הנמחה.
החל ממועד העברת הבעלות הנמחה ישא בעלות השכירות ויהיה אחראי להשיב לבזק בינלאומי את
הציוד במקרה של סיום התקשרות או עפ"י דרישת בזק בינלאומי.
 .6הממחה מצהיר כי ידוע לו שהעברת הבעלות לא תחול על חיובים בגין ציוד שנרכש על ידו ומשולם
באמצעות ישירות באמצעות כרטיס האשראי של הממחה או באמצעות החשבונית החודשית .ככל
שקיימים חיובים בגין ציוד ,הם ימשיכו להיגבות כסדרן עד תומם.
 .7הממחה מתחייב למסור לנמחה כל פרט רלוונטי בנוגע לשמות המשתמש המתוארים לעיל ,לרבות
סוגי השירותים הנלווים למשתמשים אלה ודמי השימוש החודשיים.
 .8הנמחה מצהיר כי הוא מכיר ומודע לכל תנאי ההתקשרות בין בזק בינלאומי ובין הממחה לרבות לכל
חובותיו וזכויותיו של הממחה בקשר עם שירותי ומוצרי בזק בינלאומי ,והוא מקבל על עצמו את כל
הזכויות והחובות של הממחה מול בזק בינלאומי בהתאם לתנאי ההתקשרות בין הממחה לבזק
בינלאומי ,כפי שהם מתועדים אצל בזק בינלאומי.
 .9הממחה מוותר בזאת על כל טענה ולפיה איננו מודע ו/או מכיר ו/או אחראי לתנאי השירותים ו/או
המוצרים ו/או לחובות ו/או חיובים כלפי בזק בינלאומי בגין מוצרים ו/או שירותים שסופקו טרם מועד
הודעה זו.
 .10מובהר כי הנמחה רשאי בכל עת ,לאחר העברת הבעלות ,לפנות לבזק בינלאומי על מנת להוסיף או
לבטל שירותים במנוי.
 .11חיוב הנמחה בגין השירותים ייעשה החל ממועד העמדת השירות לשימושו ,יובהר כי החיוב אינו
מותנה בשימוש בפועל בשירותים ו/או בהתקנת תוכנה )ככל שנדרשת( על ידי הנמחה.
 .12למען הסר ספק מובהר כי כל שינוי במוצר ו/או בשירות שיבוצע על ידי הממחה שלא באמצעות בזק
בינלאומי ,יהיה באחריות הנמחה בלבד ועל חשבונו בלבד ,ובזק בינלאומי לא תהיה אחראית לכל נזק
ו/או תקלה שתיגרם בשל האמור.

 .13הממחה מצהיר כי ידוע לו שבקשה זו מהווה בקשה מוחלטת להפסקת שירות כאמור בהסכם
התקשרות לשירותי אינטרנט ,טלפוניה פנים-ארצית ובינלאומית עבור שמות המשתמש המפורטים
לעיל.
 .14הנמחה נותן בזאת הסכמתו ,לקבלת הודעות ו/או חשבונות ו/או חשבוניות ו/או עדכונים ו/או חומר
פרסומי ו/או שיווקי ,באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני המצויה בידי בזק בינלאומי.
 .15הנמחה מצהיר כי הוא קרא את הסכם התקשרות לשירותי אינטרנט ,טלפוניה פנים-ארצית
ובינלאומית בקישור ,https://selfservice.bezeqint.net/business/agreements
 .16הממחה והנמחה מצהירים שידוע לי כי בזק בינלאומי רשאית לסרב לביצוע ההמחאה ,מכל סיבה
שהיא ,ואין בעצם חתימתם על טופס כדי לחייב את בזק בינלאומי בביצוע ההמחאה ,טרם השלמת
ההמחאה על ידי בזק בינלאומי בפועל.

_______________________
חתימת הלקוח החדש

____________________
חתימת הלקוח הקיים

