
تم فتح ملف لك يف دائرة االجراء
اعلم أن دولة إرسائيل متنحك فرصة ملرة واحدة

كجزء من ترشيع الكورونا، لسداد الديون برشوط محسنة.

سداد ديونك يف أقرب وقت ممكن وتجنب الفوائد والحجوزات

** صفحة الرشح هذه مرفقة اىل االنذار الذي تم تبليغه لك، بخصوص دين مايل املستحق منك )فيام ييل - الدين(. يوضح أن صفحة الرشح هذه ال تستنفد االلتزامات املفروضة عليك مبوجب 

قانون التنفيذ، ويتضمن إرشادات عامة وغري كاملة بشأن خطواتك كمدين

كيف تنضم إىل مسار ترتيب الدفع الخاص؟    

يجـــب عليـــك دفـــع الدفعـــة األوىل - خـــالل 45 يوًمـــا مـــن موعـــد اســـتالم التبليـــغ )يظهـــر مبلـــغ الدفعـــة يف ترتيـــب الدفـــع الخـــاص يف 
االنـــذار( اســـتامرة 

ــد  ــن موعـ ــا مـ ــاوز 45 يوًمـ ــد ال يتجـ ــع ويف موعـ ــراء الدفـ ــد إجـ ــع" - بعـ ــن يدفـ ــك "كمديـ ــراف بـ ــم االعـ ــب ليتـ ــدم طلـ ــب أن تقـ يجـ
االنـــذار تبليـــغ 

كيف ندفع؟

ملزيد من املعلومات، ميكن التوجه الينا عىل إحدى قنوات االتصال التابعة لسلطة التطبيق والجباية الظاهرة عىل املغلف.

يلفت االنتباه اىل أنه إذا كان دينك أعىل من 50،000 ₪، ميكنك التمتع باملزايا املذكورة أعاله إذا دفعت دينك خالل املدة املشار إليها يف 
اإلنذار املرسل إليك واملفصلة يف نرشة معلومات املدين. 

بعد املوافقة عىل الطلب وطاملا أنك متتثل لرتيب الدفع، ميكنك االستمتاع باملزايا التالية:  

*من املهم االلتزام باملدفوعات يف موعدها، وإال فسيتم إلغاء الرتيب ولن تتمكن من الحصول عىل املزايا املذكورة أعاله.

 تخفيض الفائدة املراكمة 
خالل إدارة امللف عىل الدين األسايس ب- 50%!

 تجنب اضافة دفع 
فرق يف رسوم فتح امللف

 التوفري يف دفع 
أتعاب املحاماة  

 تأخري اإلجراءات
لن يتم اتخاذ اجراءات يف امللف ضدك

لن يتم اإلبالغ عن املعلومات املتعلقة 
 بفتح امللف ضدك 
إىل قاعدة بيانات االئتامن 

هل مبلغ دينك أقل من 50،000 ₪؟ هل تواجه مشكلة يف سداد الدين بالكامل؟
لديك الفرصة لالنضامم  إىل مسار دفعات برتيب خاص وتوفري مئات بل وآالف الشواقل!

 عىل موقع انرنت سلطة يف بنك الربيد
التطبيق والجباية 

يف مركز املعلومات الهاتفي 
التابع لسلطة التطبيق والجباية

إىل حساب دائرة االجراء الذي 
يعالج فيه امللف 

إصدار شيك مرصيف يف فرع 
البنك والدفع بواسطته يف 

دوائر اإلجراء

تحويل ائتامننقًدا
مرصيف

شيك 
مرصيف


