Oranjekas Spaar en Krediet
2009/003378/24

086 536 9953

Collinslaan 1241, Môregloed, 0186

kontak@oranjekas.co.za

Posbus 32585, Waverley, 0135
012 754 5454

DEBIETOPDRAGVORM
(Naam van Organisasie) KOMMANDOKORPS
ALGEMENE BESONDERHEDE
Naam en Van:
Adres (lyn 1):
Adres (lyn 2):
Adres (lyn 3):
Kontaknommer:

Datum:
Kontraknommer:
Debietbedrag:
Aanvangsdatum:
Herhalingsdatum:
REKENING VIR DEBIETOPDRAG

BANKREKENINGBESONDERHEDE

KAARTREKENINGBESONDERHEDE

Banknaam:
Tak (Dorp):

Kaarthouernaam:

Takkode:

Kaartnommer:

Rekeningnaam:

Vervaldatum:

Rekeningnommer:

CVV Nommer (3 syfer nommer agterop kaart):

Rekeningtipe: Spaar

Tjek

Transmissie

Kaarttipe:

MasterCard

Visa

TERME EN VOORWAARDES

Ek/ons verleen u hiermee magtiging om betalingsinstruksies vir invordering teen my/ons bogenoemde rekening by my/ons bogenoemde bank (of enige ander bank of tak
na wie ek/ons rekening oorgeplaas kan word) aan u bankier te gee en af te lewer mits die bedrag van sodanige betalingsinstruksies nooit my/ons verpligting soos in die
Ooreenkoms aangegaan is oorskry nie en begin en voortduur tot hierdie magtiging en opdrag deur my/ons beëindig word deur skriftelike kennisgewing aan u van nie
minder nie as 20 gewone werksdae en per voorafbetaalde geregistreerde pos gestuur, of afgelewer by u adres soos hierbo verstrek.Die individuele betalingsinstruksies
wat hierdeur gemagtig is om uitgereik te word, moet soos volg uitgereik en afgelewer word: Maandelikse; op of na die datums waarop die verpligting in terme van die
ooreenkoms verskuldig is en die bedrag van elke individuele instruksie mag nie meer of minder as die verpligting wees nie. Ek / Ons verstaan dat die onttrekkings wat
hiermee gemagtig is, verwerk word deur middel van 'n gerekenariseerde stelsel wat deur die Suid-Afrikaanse Banke gebruik word. Ek verstaan ook dat die
besonderhede van elke onttrekking op my bankstaat gedruk sal word.Elke transalsie sal 'n nommer bevat, wat ingesluit moet word in die betalingsopdrag en wanneer dit
aan u deurgegee word sal dit u instaat stel om die ooreenkoms te kan identifiseer .
OPDRAG
Ek/ons aanvaar dat alle betalingsinstruksies wat deur u uitgereik word deur my/ons bogenoemde bank hanteer sal word asof die instruksies deur my/ons persoonlik
uitgereik is.
KANSELLASIE
Ek/ons stem in dat hoewel hierdie magtiging en opdrag deur my/ons gekanselleer mag word, sodanige kansellasie nie die Ooreenkoms kanselleer nie. Ek/ons is nie
geregtig op enige terugbetaling van bedrae wat u onttrek het terwyl hierdie magtiging van krag is nie; mits sodanige bedrae wetlik aan u verskuldig is
TOEWYSING
Ek/ons erken dat hierdie magtiging oorgedra of aan ’n derde party toegewys kan word indien die Ooreenkoms ook oorgedra of aan daardie derde party toegewys word,
maar indien sodanige Ooreenkoms nie toegewys word nie, kan hierdie magtiging en opdrag nie aan ’n derde party toegewys word nie
Geteken te _________________ op hierdie _________________ dag van _________________ 20___
HANDTEKENING SOOS GEBRUIK VIR DIE ONDERTEKENING TJEKS OF kredietkaartstrokies
Bygestaan deur:
VIR KANTOORGEBRUIK
OOREENKOMS VERWYSINGSNOMMER
Hierdie verwysing ooreenkoms nommer is: _____________________________________________________________
(Nota van Oranjekas: Skrap kredietvelde indien jy nie wil h ê dat die kredietkaartopsie toegewys moet word nie)

