
תשלומים ניתן לבצע 24 שעות ביממה באמצעות הטלפון
www.tel-aviv.gov.il :או באתר האינטרנט

בימים א - ד בין השעות 08:00 - 18:00
ביום   ה        בין השעות 08:00 - 15:00  

מרכז השירות בבניין העירייה, אבן גבירול 69 תל-אביב, פתוח לשירותך:

פקס: 03-5216404מוקד טלפוני: 03-5218666  
מינהל הכספים
האגף לגביית ארנונה ואגרת מים

קיבלנו הוראות מ- בעל/י חשבון                                          מספר זהות/ח"פ                                        מספר טלפון                       מספר טלפון נייד
לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מדי פעם בפעם, ואשר מספר חשבונו/חשבונם 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 אחרת לביצוען, כל עוד לא התקבלה

אצלנו הוראת ביטול בכתב מטעם בעל/י החשבון, או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר.
אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו לפי כתב השיפוי שחתמתם עליו.

סניףבנקתאריך

חתימת בעל/י החשבון

אישור
חתימה וחותמת של הסניף

אל האגף לגביית ארנונה ואגרת מים 
מינהל הכספים

עיריית תל-אביב-יפו 

תאריך

1. אני/אנו הח"מ  

כתובת המשלם (אם המשלם אינו המחזיק בנכס)

לכבוד

בנק

סניף

כתובת הסניף

מספר זהות/ח"פשם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק

קוד מסלקהסוג חשבוןמספר חשבון בבנק
בנקסניף

נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/חשבוננו הנ"ל בסניפכם בגין תשלום בעבור 
ארנונה בסכומים ובמועדים שתמציא לכם עיריית תל-אביב-יפו

מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי או ברשימות כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה".
2. ידוע לי/לנו כי

   א. הוראה זו ניתנת לביטול בהודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ולעיריית תל-אביב-יפו,          
       והיא תיכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן ניתנת לביטול             

       על פי הוראת כל דין.     
   ב. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים, ובלבד שנמסור על כך הודעה לבנק          

       בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
   ג.  אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב, לא יאוחר מתשעים ימים ממועד החיוב, אם                 

       אוכיח/נוכיח לבנק, כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב           
       ההרשאה, אם נקבעו.

3. ידוע לי/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים הם נושאים שעלי/נו להסדיר     
    עם המוטב.

4. ידוע לי/לנו כי סכומי החיוב על פי הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח            
    לי/לנו מטעם הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.

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

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

7. עיריית תל-אביב-יפו תקבע את סכום החיוב ומועדו מעת לעת. חיוב הארנונה-על פי      
   החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה.

8. ידוע לי כי היה ותשלום אחד לא יכובד על ידי הבנק מכל סיבה שהיא תהא העירייה         
    רשאית לשוב ולהציגו יחד עם החיוב הבא שיוצג לבנק.

9. נא לאשר לעיריית תל-אביב-יפו, בספח המצורף בזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.

❏  שוטף
❏   שוטף וחובות עבר

❏   הסדר תשלומים

למילוי העירייה

מספר חשבון לקוחקוד המוסד

1  0  0  0
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לקוח יקר,
לפניך הצעה להצטרף להסדר תשלום הארנונה הכללית באמצעות 

הוראת קבע בבנקֿ.
היתרונות בהסדר תשלום זה:

✓ חיסכון בזמן יקר ומניעת טרחה מיותרת.
✓ מניעת חיוב בהפרשי הצמדה וריבית בגין פיגור בתשלום.

    מניעת הוצאות מיותרות בגין עמלות לבנקים מסחריים. 
   נבקשך למלא את הטופס בכתב יד ברור וקריא.

חיוב הארנונה ינוכה בשישה תשלומים דו-חודשיים צמודי מדד.

לאחר אישור הבנק, ישלח אליך חשבון הארנונה בציון "שולם 
באמצעות הוראת הקבע",  לצד החיוב - "לא לתשלום". 
חשבון זה הוא אסמכתא על ביצוע התשלום.

✓

מספר טלפון ניידמספר טלפון

מיקודמספררחוב יישוב

שם הפקיד המטפל

מספר אסמכתא
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אישור הבנק

כתובת הנכסמספר זהות/ח"פשם המחזיק (השם הרשום בספרי העירייה)

שם הפקיד המטפל

הצטרפות לתשלום ארנונה בהוראת קבע בבנק/עדכון פרטים

מספר הנכס

מס' חשבון לקוח בטופס ההצטרפות המקורי (אם קיימת הו"ק)❑

קוד מסלקהסוג חשבוןמספר חשבון בבנק
בנקסניף

מספר חשבון לקוחקוד המוסד

1  0  0  0
מספר הנכס

מספר שותף עסקי

סוג מסמך: 1863

* שדה חובה למילוי ע"י הלקוח

*

*

*

❏  שוטף
❏   שוטף וחובות עבר

❏   הסדר תשלומים

* שדה חובה למילוי ע"י הלקוח
*

*

*
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