
 

 3מתוך  1עמוד 

 ק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.מסמך זה הנו מסמך סודי מסחרי של בז
 אין להעתיק, לשכפל, להעביר או להראות מסמך זה ללא אישור מראש ובכתב של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

2120 יולי –001גרסה   
 

  והתחייבויות  זכויות קבלת /תעברטופס ה
 |  8:00-17:00ה' בשעות -| א' 1-800-800-800טלפון: 

 
 

 כלל השירותים(זכויות ב)במקרה של העברת                         מספר לקוח /       -                           מספר שירות בזק 

 

 הצהרת הלקוח מעביר הזכויות – 'חלק א
 אני/נו החתום/ים מטה: .1

                                                    ת"ז/ח"פ/ח"צ/אחר                                                         מלא  שם

                                                    ת"ז/ח"פ/ח"צ/אחר                                                         מלא  שם

 )סמן את המבוקש(   י/נועל זכויות                                   מוותר/ים בזאת החל מיום  .2

                                                בשירות בזק שמספרו רשום לעיל הפועל בכתובת  
                                                             ישוב:                  דירה:             מס' בית: 

 בכלל שירותי בזק הרשומים תחת מספר הלקוח שלעיל  

 "(השירותיםזה יכונו להלן: " 2סעיף )השירותים המועברים כאמור ב

בחתימתי/נו להלן, אנו מוותרים על השירותים אשר ניתנו לנו ומבקשים להעביר את זכויותינו במסגרת  - העברת זכויות לאחר .3
 השירותים הללו לאחר. מועד העברת הזכויות יהיה לאחר קבלת אישורה של בזק לכך בכתב.   

ו/או להעביר ללקוח מקבל הזכויות )באישורו וע לי/ לנו כי עלי/ נו להחזיר לחברת "בזק" יד - החזרת הציוד או העברתו לאחר .4
ואשר שייך לבזק אשר היה בשימושי במסגרת השירותים המועברים את כל הציוד , (כהגדרתו להלן של הלקוח מקבל הזכויות

א הועבר ללקוח מקבל הזכויות.  מובהר כי אם ו/או אשר ל ואם לא אעשה/ נעשה כן, יחויב חשבוני/ נו בערך הציוד שלא הוחזר
 אעדכן את בזק על כך בכתב ומראש ואקבל את אישורה לאמור. הציוד כאמור יועבר ללקוח מקבל הזכויות, 

לי/ לנו כי אין במסמך זה משום ויתור חברת "בזק" על גביית התשלומים /חובות תשלום החלים על  ידוע - יתרת תשלומים .5
מיד עם קבלת החשבון ו/או  ושאותם אהיה/ נהיה חייב/ים לפרועהעברת הזכויות, כהגדרתו דלעיל תאריך הנ"ל עד ים שירותה

 הדרישה לתשלומם.

 גישהאו /ו וסיסמה משתמש שם עםניהול /צפיהצד המקבל כוללים ממשקי להעוברים  והשירותיםמידה ב - גישה לשירותים .6
את פרטי הגישה  למסוראני מתחייב בזאת , ו/או כל שירות אחר לבזקבי שירות לרבות חשבונותשירותים ו/או ב לצפייה

או לבטל אותם באמצעות פנייה כתובה לבזק ו/או לשירותים אלו לצד המקבל ולהימנע מגישה לממשקים אלו לאלתר 
  ;לספק )כנדרש במסגרת תנאי השירותים(

אם מדובר בשירות הרשום ע"ג קו ובין אם מדובר שבאחריותנו לוודא את רשימת השירותים )בין ו /ידוע לי - הסרת שירותים
בכלל השירותים( אשר מועברים לאחר, לרבות ומבלי להגביל, גישה לשירותים. ידוע לנו שהסרת שירותים ולא העברתם 

שירות אשר לא יוסר, ימשיך לכן,  (בלבד על פי מדיניות בזק בעניין זה )ללקוח עסקי, בכתב ועל ידי מורשה חתימהתתבצע רק 
  רשום על שמי/נו ויחולו לגביו כל החובות כבכל שירות אחר, לרבות ומבלי להגביל, חיוב בגינולהיות 

 
  חתימת תאגיד מעביר זכויות

 
 צירוף פרוטוקול מורשה חתימה עדכני לעסקים )בנוסף, יידרש צילום תעודת זהות, על פי בקשת בזק(  

 מטעם הלקוח מעביר הזכויות  החתימה ימורשפרטי 

 
 חתימה______________________                                     תפקיד                                     ם מלא ש

 תימה______________________ח                                     תפקיד                                     שם מלא 
                           חותמת התאגיד ________________ טלפון לתאום                                         תאריך 

 
 )במקרה שמעביר הזכויות הינו תאגיד( אישור חתימה על ידי עו"ד

 ,                   ,                  ת.ז     ,                    מאשר/ת בזאת כי ה"ה                                         הנני 
 לכל דבר ועניין.                              חתמו לפני על מסמך זה, וכי חתימותיהם בצירוף חותמת התאגיד, מחייבות את 

                         חתימה + חותמת  ________________ תאריך                                               שם מלא 
 

 

 
 



 

 3מתוך  2עמוד 

 ק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.מסמך זה הנו מסמך סודי מסחרי של בז
 אין להעתיק, לשכפל, להעביר או להראות מסמך זה ללא אישור מראש ובכתב של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

2120 יולי –001גרסה   
 

  והתחייבויות  זכויות קבלת /תעברטופס ה
 |  8:00-17:00ה' בשעות -| א' 1-800-800-800טלפון: 

 

 כלל השירותים(ב קבלת זכויות)במקרה של                          מספר לקוח /       -                           מס שירות בזק: 

 

 הצהרת הלקוח מקבל הזכויות –חלק ב 
 אני/נו החתום/ים מטה: .1

 ,                     שם מלא ,                       ת"ז/ח"פ/ח"צ/אחר ,                           שם מלא 
ם יקיבלנו מהחתום בחלק א' את הזכויות בשירותקיבלתי/מצהיר/ים בזאת כי                           ת"ז/ח"פ/ח"צ/אחר 

הנלווים  לרבות השירותים השירותיםומתחייב/ים בזאת לשלם את כל התשלומים בגין  לעילבחלק א' של טופס זה המסומנים 
 , החל מתאריך העברת הזכויות.אליהם

 אלינו שהועברו , שבחתימתנו מטה, קראנו, קיבלנו והסכמנו לתנאי השירותיםים/מצהיראנו  - קבלה והסכמה לתנאי השירותים

,    https://www.bezeq.co.il/business/info/general_terms ת: ובכתוב כפי שמופיעים טופס זה באמצעות
https://www.bezeq.co.il/business/info/service_terms   ,q.co.il/info/servicetermshttps://www.beze 

 
 וסיסמה משתמש שם עםניהול /צפיה ממשקיקיימים  אם המעבירהצד עם נו לוודא /באחריותי כילנו /לי ידוע -גישה לשירותים 

 אליהם.  הגישה פרטי קבלת או ביטולם לטובת, ו/או כל שירות אחר בזקביל שירות לרבות חשבונותלשירותים ו/או  גישהאו /ו

היא באחריותי/נו בלבד ואין באמור להטיל אלינו  המעבירנו כי האחריות להסדרת העברת הפרטים האמורים מהצד ידוע לי/ל
 אחריות כלשהי על בזק.

כל שינוי בשיוך הקיים יעשה על ידי הלקוח מקבל ) אנו מסכימים לשיוך הקיים למפעיל הבינלאומי.  –  שיוך למפעיל בינלאומי
  (הזכויות ובאחריותו.

מעוניין להזמין את השירותים הבאים, בכפוף להצטרפות לתנאי השירותים באמצעות אני לשירותים אשר הועברו אלי,  מעבר
 : טפסי ההזמנה )השירותים יוזמנו בנפרד לאחר השלמת העברת הבעלות(

   Biznet - אינטרנט מאובטח לעסקים  
 אינטרנט   
 קו טלפון   
   IPC / Boffice –  שירותי מרכזיה 
   Bcenter- שירותי ניהול משרד 
 כוכבית( /1800/  1700) מספור ארצישירותי    
 B144שירותי פרסום בדיגיטל    
 Metro  

 

 Bcam – הקלטה, צפייה וניהול מצלמותIP מתקדמות בענן בזק 
   Business WiFi –פריסת תקשורת אלחוטית לעסקים  
   IPVPN 
   Bcyber 
   Vcloud 
  144פרסום  במודיעין    
 חיסיון במסגרת הפרסום    

 

 הצטרפות להוראת קבע )נא סמן בחירתך(

 :  פרטי חשבון בנק )פרטים אלה ימולאו ע"ג טופס הצטרפות להוראות קבע שישלח אליך לחתימתך והחתמת הבנק(  

                           בון מספר חש        קוד סניף         קוד בנק 

       מספר כרטיס          סוג כרטיס :    פרטי כרטיס אשראי  

      ת"ז בעל הכרטיס          שם בעל הכרטיס         וקף כרטיס ת

 *בתשלום ע"פ תעריפי בזק.

 

 

אני/נו מסכים/ים כי הפרטים שמסרתי/נו לבזק בעת הצטרפותי/נו לשירות/ים, ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעם     .2
בזק בדבר מבצעים, מסלולים, מוצרים ו/או שירותים חדשים, באמצעות פקס, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או 

על ידי פנייה בכל עת על סירובי/נו לקבל דבר פרסומת דרך כלל או מסוג מסוים. עת מסר קצר. באפשרותי/נו להודיע לבזקהוד
 contact@bezeq.co.ilאו באמצעות משלוח מייל לכתובת  199-800-800-1לשירות הלקוחות של החברה בטלפון 
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 3מתוך  3עמוד 

 ק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.מסמך זה הנו מסמך סודי מסחרי של בז
 אין להעתיק, לשכפל, להעביר או להראות מסמך זה ללא אישור מראש ובכתב של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

2120 יולי –001גרסה   
 

  והתחייבויות  זכויות קבלת /תעברטופס ה
 |  8:00-17:00ה' בשעות -| א' 1-800-800-800טלפון: 

 
 

 אחרים על שם התאגיד וצילום שירותים )יש לצרף תעודת רישום תאגיד אם אין בבזק  ימת תאגיד מקבל זכויותחת
 ת"ז של מורשיי החתימה(

 חתימה______________________                                                 לא שם מ
 חתימה______________________                                                 לא משם 

                        חותמת התאגיד ________________ טלפון לתאום                                    תאריך 
 

 איש קשר מטעם התאגיד 
                                 כתובת מייל                              תפקיד                              שם מלא 

                                  טלפון לתאום 
 

 )במקרה שמקבל הזכויות הינו תאגיד( אישור חתימה על ידי עו"ד
 ,                    ,                    ת.ז     ,                מאשר/ת בזאת כי ה"ה                                            הנני 

 לכל דבר ועניין.                                 חתמו לפני על מסמך זה, וכי חתימותיהם בצירוף חותמת התאגיד, מחייבות את 
                            חתימה + חותמת  ________________ תאריך                                                 שם מלא 


