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      : תאריך

      : חשבון' מס

      : חשבון שם

 בחשבון נהנה או/ו לקוח הצהרת

 : זו הצהרה לצורכי

 "({.הבנק: "להלן) מ"בע ירושלים בבנק חשבון לפתיחת בקשה פי על} להיפתח עתיד אשר חשבון או קיים חשבון משמעו -" חשבון"

 :כדלהלן בזאת מצהיר הריני בחשבון נהנה וא/ו כבעלים

 :הבאות במדינות מס לצרכי תושבות/  אזרחות בעל הנני .1

      : (TIN1) מס לצורכי זיהוי מספר - ישראל  

      : (TIN) מס לצורכי זיהוי מספר - ב"ארה  

 :הבאות במדינות מס צרכיל תושבות בעל הנני

 את הקף TIN בהעדר TIN מקומי מס משלם מספר המדינה שם
 *הסיבה

 ב  א              1

 ב  א              2

 ב  א              3

 .TIN מספר לספק יכול אינני (ב. ) TIN מספרי מנפיקה אינה התושבות מדינת (א) : TIN להעדר אפשריות סיבות* 
  בטבלה TIN לספק יכול אינך מדוע רשום ',ב סיבה סומנה אם *

       :הסבר        :1 מדינה שם

       :הסבר       : 2 מדינה שם

       :הסבר       : 3 מדינה שם

 

 צורכיל תושב אני בהן במדינות עלי החל הדין מכוח המס ותשלום הדיווח חובות את לכך הנדרש במועד אקיים או/ו קיימתי .2

 .בו המופקדים ולכספים לחשבון בנוגע, המקומיים המס דיני מכוח מס חבות לי קיימת שבהן או  מס

 המצויים הנכסים או/ו החשבון קיום עצם בדבר פרטים או/ו זו בהצהרה הכלולים פרטים לדווח יידרש שהבנק יתכן כי לי ידוע .3

 הסכם מכוח וזאת, ירושלים בבנק המתנהל, נהנה או/ו בעלים אני בו אחר חשבון לכל ביחס או/ זה לחשבון ביחס בין וזאת בו

, ירושלים בנק את יחייב אשר זר דין או/ו ישראלי דין מכוח או, שלי התושבות במדינת מוסמכת רשות לבין, ירושלים בנק בין

 .כאמור בחשבון הקשור פרט כל למסירת הסכמתי את ונותן מאשר הריני ולפיכך

 האחריות עלי וכי בחשבון ההכנסות ועל עלי שיחול או/ו החל למיסוי בנוגע ייעוץ כל ירושלים מבנק לאקב לא כי מודע הריני .4

 .לכך שאדרש ככל חיצוני מס ליעוץ לפנות המלאה

 .זו בהצהרה  הכלולים מהפרטים איזה שינוי או עדכון של מקרה בכל מיידית ירושלים בנק את לעדכן מתחייב הריני .5

       :החותם שם

       :זיהוי מספר, דרכון /  ז.ת  :זיהוי מספר סוג

       נהנה /  בחשבון בעלים  :לחשבון קשר

       :לידה תאריך

       :קבועה מגורים כתובת

      :חתימה,       :החתימה ךתארי

 
 :נאמנות חשבון של במקרה

 להעברת מסכים אני החשבון וכבעל, זה במסמך כמפורט להתחייבויותיו ומודע לעיל החתום הנהנה לטובת נאמן אני כי מצהיר הנני
 .לעיל 4 בסעיף המפורטים והדיווח המידע

 
_______________________ 

 הנאמן חתימת

                                                           
1 TIN- TAX IDENTIFICATION NUMBER יש למלא מהו מספר הזיהוי שדווח )ת.ז./מספר דרכון/ מספר זיהוי לצורכי מס במדינת תושבות המס וכן לציין את מספר .

 הזיהוי עצמו(


