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     תאריך ביצוע: 

     שם החשבון: 

     מס' החשבון: 

 

 בארץ או בחו"ל והעברת מט"י לבנק אחר בחו"ל מט"ח לבנק אחר להעברתבקשה 

 (באותיות דפוס באנגלית בבקשה הפרטים את למלא חובה)

 

 תאגיד זר  תאגיד ישראלי  יחיד תושב חוץ  ליחיד תושב ישרא סוג החשבון:  .1

 פרטי המעביר .2

 לחייב את חשבוני בהתאם לפרטים שלהלן: נא 1.2

       סכום:  (א)

     מטבע )שם וקוד המטבע(: קב"ח ו (ב)

      סימול בנק ישראל:  (ג)

 עמלות והוצאות 1.1

 עמלות בביצוע העסקה ייגבו בהתאם למפורט בתעריפון הבנק. (א)

 (OUR) על חשבון המעביר SHA )) על חשבון המוטב הוצאות הקורספונדנט:  (ב)

 יחויב חשבוני  הינן על חשבון המעביר, יםהקורספונדנט קרה בו הוצאותאנו מאשרים כי במ
 .הנהוג אצלם הבנקים הקורספונדנטים בהתאם לתעריפון בעמלות אצלכם

 הבנקים  אנו מאשרים כי במקרה בו הוצאות הקורספונדנט הינן על חשבון המוטב, יגבו עמלות
 הקורספונדנטים ע"י הפחתתם מסכום התשלום/העברה

 בון המעבירפרטי חש 1.2

          שם המעביר )שם מלא(:  (א)

            : /ח.פמספר זיהוי (ב)

          כתובת ראשית בחשבון )חובה!( :  (ג)

 פרטי המוטב 1.2

           : (BICקוד סוויפט )/  (א)

          : ABA/ROUTING NUMBER (ב)

      שבאמצעותו יש להעביר את הכסף לבנק המוטב:  מתווך בנקשם  (ג)

          של הבנק המתווך:( BICקוד סוויפט ) (ד)

 פרטי הבנק בו מתנהל חשבון המוטב:  .3

             שם בנק:  (א)

             מס' הבנק:  (ב)

             מס' הסניף:  (ג)

            כתובת הבנק:  (ד)

          : IBANאו  מס' חשבון המוטב (ה)

          שם המוטב )שם ושם משפחה(:  (ו)

            כתובת המוטב:  (ז)
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 ספים )פרטי התשלום המיועדים למוטב והערות כלליות(פרטים נו .4

              

               

              

 מיסוי על העברה  .5

 מתשלומים לתושבי חוץ או בהתאם לאמנת מס עם   25%של  כי קיימת חובת ניכוי מס במקור בשיעור אנו מסכימים

 .מבוצעת ההעברההמדינה אליה 

      /(:222טופס מס הכנסה סמאו  )צרף אישור מתאים האם הלקוח פטור מתשלום מס (א)

            מהות ההעברה:  (ב)

        שיעור המס:       סכום המס: (ג)

 במטבע חוץ   בש"ח    חיוב המס יעשה: (ד)

 נטו   ברוטו  הוראת המיסוי תעשה: (ה)

        : תשלומים מחשבונות תושבי חוץ פטורים מניכוי מס (ו)

 הוראה טלפונית .6

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

              :נמסר ע"י (א)

          : שם מקבל ההוראה  בסניף וחתימה (ב)

        שעה:       תאריך:  (ג)

           מצית השיחה: ת (ד)

             

              

 :צהרות ותנאים כללייםה
ל הוראה או פעולה על פי בקשתנו זו תבוצע על ידי הבנק בהתאם ובכפוף להוראות ההסכם לפתיחת חשבון, כי כ אנו מסכימים .2

 . ובכפוף לכל דין לרבות הפרק הדן בחשבונות במטבע חוץ, וכן בכפוף לנהלים ולכללים כפי שנהוג ומקובל בבנק מעת לעת
כי כל הוראה או פעולה על פי בקשתנו זו תבוצע על ידי הבנק בהתאם ובכפוף לכל דין, הוראה, תקנה או  אנו מסכימיםכמו כן,  .1

צו,  לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הוראות הפיקוח על מטבע חוץ והוראות האוצר ובנק ישראל, הקיימים ו/או כפי 
בלים בין הבנקים ובמסחר בינלאומי, וכפי שיחייבו את הבנק שיהיו מעת לעת, ו/או הסדרים כלליים ונוהגים בינלאומיים מקו

לפי שיקול דעתו, הכל על חשבוננו ואחריותנו בלבד. הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או 
 .הבנקלא אם כן נגרם לנו נזק כתוצאה מרשלנות של , אתביעה בקשר לכך

ושליחיהם מכל  אנו פוטרים את הבנק, פקידיו, עובדיו, שליחיו, כתביו, הל הוראה להעבראנו מתחייבים כי בכל מקרה ש .2
אחריות לביצוע הפעולות או ההוראות בין אם תתבצענה במלואן או בחלקן באיחור ובין אם לא תתבצענה כלל מכל סיבה 

לא אם כן ייגרם לנו נזק כתוצאה א, או פשיטת רגלו של כתב הבנק או שליחיו ןחדלות פירעושאינה בשליטת הבנק לרבות 
  מרשלנות הבנק. 

אנו מתחייבים לשפות את הבנק בגין כל התחייבות ו/או חבות כלשהי המוטלת ו/או שתוטל על ידי חוקים, דינים ונהלים  .2
 .ובמט"י )לחו"ל בלבד( מט"חבת ובארץ ו/או בחו"ל בקשר עם הוראותינו להעבר

שונות, בכל מקרה של אי התאמה בין מספר החשבון לבין שם החשבון בהוראה כי על פי חקיקה במדינות  אנו מסכימים .5
 , ואנו נושאים באחריות המלאה לכך. בלבד חשבוןהלהעברת כספים, תטופל ההוראה לפי מספר 

ואנו אחראים לנכונותם. אנו מסכימים כי לאחר ביצוע ההעברה ושידורה  במסמך זהכל הפרטים הרשומים  אתאנו מאשרים  .6
לא ניתן יהיה לבטלה ו/או לקבל החזר של סכום ההעברה, ואין ולא תהיה לנו כל דרישה ו/או תביעה  SWIFT-ת הבמערכ

כנגד הבנק בקשר עם העדר אפשרות ביטול ו/או החזר סכום ההעברה לידנו לאחר ביצוע ההעברה ושידורה במערכת ה 
swift. 

כתב זה מהווה אישור לכך כי קראנו את תוכן כתב זה לרבות אנו מצהירים ומתחייבים באופן בלתי חוזר כי חתימתנו על  .7
, ההצהרות והתנאים הכלליים והבנו את משמעות האמור בו. כן, חתימתנו על כתב זה מהווה X –המסלולים המסומנים ב 

 אישור מטעמנו כי קיבלנו עותק לידינו מכתב זה.  

 נחתם כתב זה על ידי יחיד יחשב כאילו נרשם בלשון יחיד. .8
  

 

               

 חתימת הלקוח/ות       


