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 הצטרפות לשירותי סליקת כרטיסי אשראי מתוכנת איזיגו
  

  תאריך: _______________

  

  ח.פ / ע.מ: _______________

  לא□כן   □ :קורא כרטיסים מגנטיים

  :__________________________________________מגנטי כתובת למשלוח קורא

                    _______________: באיזיגושם 

  ת.ז: _______________  פרטי הלקוח: _______________

  _________________ פקס:________________:טלפון:______________   נייד

  אי)(חובה למלא את הפרטים בדיוק כפי שנמסרו לנציג חברת האשר :פרטי בית העסק

  שם בית העסק:__________________________________________

  כתובת בית העסק: _______________________________________

  טלפון:  _______________ 

  

  (חובה לסמן את סוג הכרטיס הנסלק דרך חברת האשראי) :נתוני חברות האשראי

  אמק"ס   □ויזה  □מאסטרכרט  □ישראכרט □________________ סולק:  :מס' ספק  בישראכרט

  ישראכרט□מאסטרכרט □דיינרס  □ויזה  □   :________________סולק :מס' ספק  בויזה  כא"ל

  ישראכרט□מאסטרכרט  □ויזה   □  :מס' ספק לאומי קארד: _________________סולק
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  לכבוד שירותי בנק אוטומטיים בע"מ
  מחלקת תמיכה

  03-5280989פקס' 
  
  ______________למספר מסוף Web Serviceנדון: טופס הרשמה לשירות ה
  

ומודע לכל הסיכונים  Web Serviceבית העסק ______________________מבקש להצטרף לשירות  .1
  הקיימים הנובעים מצורת עבודה זו, מצהיר ומתחייב  כדלקמן:

 מתחייב לשמור על קוד המשתמש, הסיסמה הראשונית שקיבל משב"א ולא להפיצה לאף גורם שלישי. •

 מודע לכך שלא ניתן לבצע פעילות כלשהי באמצעות הסיסמה הראשונית למעט החלפתה בקבועה. •

 יסמה הקבועה ולא להפיצה לאף גורם שלישי.מתחייב לשמור על הס •

 מתחייב להחליף את הסיסמה הקבועה במקרה של קיום חשש לחשיפת הסיסמה.  •

 ).וחומת אשמתחייב להגן על המחשב שמחובר לאינטרנט באמצעים המקובלים (אנטי וירוס  •

הקבועה והייחודית שהוקצתה למסוף ומודע לכך שפעילות  IPמתחייב לפעול במסוף זה רק מכתובת ה  •
 אחרת. IPלמסוף זה תיחסם מכתובת 

  ).  ZFLמאשר ששב"א תגדיר למסוף את הפרמטר לעבודה בתקרות אפס ( •

 מצהיר כי הנני מודע לעובדה שנתוני  התנועות במסוף מוצפנים. •

 האינטרנט שלי.מצהיר כי הנני מודע לתלות השירות ברציפות הקשר שלי עם ספק  •
  
  

  חתימה וחותמת בית העסק: _______________  תאריך: _______________
  

 ____________________________ הדוא"לכתובת המפיץ יציין את  .2
  לצורך התקשרות וקבלת הודעות. לכתובת זו ישלחו שם המשתמש והסיסמה הראשונית שתוקצה למסוף.

  של הלקוח ________________________ דוא"לאפשר לציין גם את ה
 הקבועה ממנו יתבצע הקישור לשב"א IPהמפיץ יציין את כתובת ה  .3

   
193 186 150 212 

  
  המפיץ מאשר שבית העסק חתם

  
  : _______________המפיץחתימה וחותמת   תאריך: _______________

    
 

 


