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 בנק ירושלים בע"מ
 . ללקוח2. לתיק לקוח  1עותקים :     06/12        3033

 127213סימוכין: 

 

          שם החשבון: 

     תאריך ביצוע:      מס' סידורי:         מס' חשבון: 

 תאגיד זר              תאגיד ישראלי     יחיד תושב חוץ                               יחיד תושב ישראל    :סוג חשבון

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (במט"ח רכישת מטבע חוץ )יש למלא חלק זה רק במידה ויש צורך בכך כחלק מעסקת ההעברה. 1 
      
 
 

 

 ובתמורה לחייב את  קוד שם קב"ח 
 חשבוני:

   קוד שם קב"ח
        

 ול בנק ישראל                                       סימ               מטבע               מטבע      סכום      
 

 :שער הרכישה
   (     פי שערי העברות והמחאות גבוה שיפורסם בצהרים )ציין שיעור ההטבה במידה וניתנת-על  פי שער מוסכם -על   

 : עמלות בביצוע העסקה
   $2750 מכס'  6.7מיני'  0.2%בשיעור עמלת חליפין     למלא רק במידה וניתנת הטבה(   פין ______עמלת חלי( 
   $140$ מכס' 30מיני'  0.2%העברה/תשלום לחו"ל בשיעור של עמלת      ארה"ב 10העברה/תשלום בארץ לחשבון אותו לקוח עמלת $ 
   למלא רק במידה וניתנת הטבה( ______ העברה/תשלוםעמלת( 
 
 ORDERING CUSTOMER DETAILS פרטי המעביר . 2

 נא לחייב את חשבוני בהתאם לפרטים שלהלן:  
 

 
 

 

     קוד שם קב"ח 
      

 יום ערך התשלום       סימול בנק ישראל   מטבע     סכום  

    עמלת תקשורת    עמלת העברה  עמלות בביצוע ההעברה )העמלות תגבנה על פי תעריפון הבנק(:  
      

 Ordering Customer: Name          I.D      
 )שם החשבון(   )שם מלא(     )מספר זיהוי( 

Main Address:               

 (חובה לציין! –)כתובת ראשית בחשבון     
 

 BENF. DETAILS פרטי המוטב. 3

 Benf. Bank Swift / Bic Code:      Intermediary Institution Name       
אמצעותו יש להעביר את הכסף לבנק המוטב()הבנק שב       )קוד סוויפט(                

         

 Account with Institution )הבנק בו מתנהל חשבון המוטב(: 

Bank Name       Address          
 )שם הבנק(        )כתובת הבנק(         

Bank No.   Branch No.     ABA      BIC      
 )מס' בנק(        )מס' סניף(          )קוד סוויפט(       

 Benf. Account No. or IBAN              
 )לחשבונות באירופה / בישראל( / )מס' חשבון מוטב(             

 Beneficiary Full Name                      
 )שם ושם משפחה(                                       

 Address                
   )כתובת(                     
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 ADDITIONAL DETAILSפרטים נוספים . 4

 

 Details of Payment                
 )פרטי התשלום המיועדים למוטב(    

 Details of Charges :   Beneficiary    Ordering Customer  
 )הוצאות הקורספונדנט( )על חשבון המוטב(   )על חשבון המעביר(    

 הבנקים  בעמלות יחויב חשבוני אצלכם הקורספונדנט הינן על חשבון המעביר, ם כי במקרה בו הוצאותידוע לנו ואנו מאשרי
 .הנהוג אצלם הקורספונדנטים בהתאם לתעריפון

 הבנקים הקורספונדנטים ע"י  ידוע לנו ואנו מאשרים כי במקרה בו הוצאות הקורספונדנט הינן על חשבון המוטב, יגבו עמלות
 .ם/העברההפחתתם מסכום התשלו

Additional Information:            

    
 )הערות             

  מיסוי על העברה. 5

 מתשלומים לתושבי חוץ או  בהתאם לאמנת מס עם המדינה אליה     25%)ידוע לנו כי קיימת חובת ניכוי מס במקור בשיעור 

 מבוצעת ההעברה( 

 (:114טופס מס הכנסה  סמאו   האם הלקוח פטור מתשלום מס)צרף אישור מתאים/     

  :מהות ההעברה            

 :שיעור המס:         סכום המס      

 :חיוב המס יעשה   בש"ח   במטבע חוץ 

 :הוראת המיסוי תעשה    ברוטו    נטו 

 תשלומים מחשבונות תושבי חוץ פטורים מניכוי מס 

 

 . הוראה טלפונית6

 טלפון ו/או מכשיר פקסימיליה, יצוינו בנוסף הפרטים הבאים:נמסרה הודעה לביצוע פעולה באמצעות ה

  נמסר ע"י       

  שם מקבל ההוראה      

  שעה        

  תאריך        

  תמצית השיחה          
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 כלליים:הצהרות ותנאים 

ידוע לנו כי כל הוראה או פעולה על פי בקשתנו זו תבוצע על ידי הבנק בהתאם ובכפוף להוראות ההסכם לפתיחת חשבון,  .1
 לרבות הפרק הדן בחשבונות במטבע חוץ, וכן בכפוף לנהלים ולכללים כפי שנהוג ומקובל בבנק מעת לעת.  

זו תבוצע על ידי הבנק בהתאם ובכפוף לכל דין, הוראה, תקנה או  כמו כן, ידוע לנו כי כל הוראה או פעולה על פי בקשתנו .2
צו,  לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הוראות הפיקוח על מטבע חוץ והוראות האוצר ובנק ישראל, הקיימים ו/או כפי  
וכפי שיחייבו את  שיהיו מעת לעת, ו/או הסדרים כלליים ונוהגים בינלאומיים מקובלים בין הבנקים ובמסחר בינלאומי, 
הבנק לפי שיקול דעתו, הכל על חשבוננו ואחריותנו בלבד. הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או  
 דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. 

   ידוע לנו כי הסכמת הבנק לבצע הוראה או פעולה מכל סוג שהוא על פי בקשתנו זו לא תתפרש כהתחייבות מצדו לרכוש   .3
עבורנו או לספק לנו את המטבע כולו או חלקו. כמו כן, ידוע לנו ואנו מסכימים כי במידה ותהיה מניעה כלשהי לבצע את  
ההוראה או פעולה לפי בקשתנו ביום העסקים בו הייתה צריכה להתבצע ההוראה או הפעולה כאמור, אזי רשאי הבנק, לפי  
ההוראה או הפעולה באופן חלקי, או לבצע את ההוראה או הפעולה במלואה שיקול דעתו הבלעדי, שלא לבצע או לבצע את  
 או בחלקה  ביום עסקים הקרוב שלאחריו שבו יוכל לבצעה. 

ידוע לנו כי, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל רכישה ו/או מכירה ו/או המרת מטבע חוץ תבוצע לפי שער כפי שיסוכם בינינו          .4
שיקבע הבנק לאותה פעולה או הוראה  , שער צהריים,שער כאמור, לפי שער החליפין הרלבנטילבין הבנק, ואם לא סוכם  
 . במט"ח בלבד בעת ביצוע בפועל של הפעולה או הוראה כאמור 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הוראות לרכישת מט"ח ו/או למכירת מט"ח שניתנו על ידינו אחרי השעה המקובלת בבנק  .5
ע פעולות מסוג זה תבוצענה ביום העסקים הראשון שלאחר יום מתן ההוראה, אם לא סוכם לקבלת הוראות או לביצו 
 במפורש אחרת. 

ידוע לנו כי אם הוראותינו לרכישה/מכירה/המרה של המט"ח כאשר שערי החליפין הרלבנטיים טרם נקבעו ע"י הבנק ו/או       .6
ראות או הפעולות, יהיה הבנק רשאי לדחות את ביצוע כאשר עדיין אין בידי הבנק הכמות הדרושה של המטבע נשוא ההו 
ההוראות או הפעולות עד למועד קביעת שער החליפין הרלבנטי על ידו ו/או עד למועד בו תהיה בידו הכמות הדרושה של  
המטבע לשם ביצוע ההוראה או פעולה הנ"ל. בכל מקרה אנו מצהירים ומתחייבים כי אין הבנק אחראי לנזק שיגרם לנו  
 כתוצאה מביצוע ההוראות באיחור אלא אם האיחור נגרם מחמת רשלנות רבתי של הבנק או עובדיו או משמשיו.  

בכל מקרה של מתן שירות הכרוך בהמרת מטבעות שונים לצורך תשלום לצד שלישי אנו מתחייבים לסלק לבנק את מלוא        .7
לביצוע ההמרה ו/או התשלום. הבנק יהא רשאי שלא הסכום הנדרש להמרה במועד המספיק לפי שיקול דעתו של הבנק  
לבצע את ההמרה והתשלום כל עוד לא סולק מלא הסכום במועד כאמור, בכל מקרה שבו יזוכה חשבון הבנק בחוץ לארץ  
 עבורנו, יזוכה חשבוננו ביום העסקים השני בארץ שלאחר אותו יום.  

 אנו פוטרים את הבנק, פקידיו, עובדיו, שליחיו, כתביו,    האנו מתחייבים ומצהירים כי בכל מקרה של הוראה להעבר .8
ושליחיהם מכל אחריות לביצוע הפעולות או ההוראות בין אם תתבצענה במלואן או בחלקן באיחור ובין אם לא תתבצענה   
 או פשיטת רגלו של כתב הבנק או שליחיו.  ןחדלות פירעוכלל מכל סיבה שאינה בשליטת הבנק לרבות   

חייבים לשפות את הבנק בגין כל התחייבות ו/או חבות כלשהי המוטלת ו/או שתוטל על ידי חוקים, דינים ונוהלים         אנו מת .9
 .ובמט"י )לחו"ל בלבד(  מט"חבת ובארץ ו/או בחו"ל בקשר עם הוראותינו להעבר 

בין שם החשבון בהוראה להעברת  ידוע לנו כי על פי חקיקה במדינות שונות, בכל מקרה של אי התאמה בין מספר החשבון ל .10
 כספים, תטופל ההוראה לפי מספר חשבון, ואנו נושאים באחריות המלאה לכך.  

אנו מצהירים ומתחייבים באופן בלתי חוזר כי חתימתנו על כתב זה מהווה אישור לכך כי קראנו את תוכן כתב זה לרבות        .11
, ההצהרות והתנאים הכלליים והבנו את משמעות האמור בו. כן, חתימתנו על כתב זה X –המסלולים המסומנים ב  
 מהווה אישור מטעמנו כי קיבלנו עותק לידינו מכתב זה.   

 נחתם כתב זה על ידי יחיד יחשב כאילו נרשם בלשון יחיד. .12

  

               
 חתימת הלקוח/ות       


