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תאריך:     _____________________   
 

מספר חשבון: __________________   
לכבוד 

שם החשבון:   __________________  בנק ירושלים בע"מ 
סניף:____________ 

 
 

בקשה לפתיחת חשבון 
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אנו מבקשים לפתוח חשבון  בבנק על פי התנאים המפורטים בהסכם לפתיחת חשבון בינינו וביניכם, ועל סמך הנתונים, המצגים 
וההצהרות הבאים: 

 

א. פרטי החשבון והמורשים בו: 

____

_ _ ____

__ 

1. סוג החשבון: 

 חשבון קטין   .)חשבון של יחיד )לרבות תאגיד 

  חשבון משותף )לרבות תאגידים(, אשר בו תהיה הרשאת החתימה כמפורט בסעיף 5  חשבון חסוי 

להלן.   

  חשבון נאמנות  אחר 

2. פרטי בעלי החשבון )יחיד, משותף, קטין, נאמנות( – להלן פרטי בעלי החשבון כפי שנמסרו על _י_ד_נו_:_ _

_

_

    בעל חשבון/  בעל חשבון/  בעל חשבון/  בעל__ חשבון/ סוג קשר לחשבון 

נאמן / קטין  נאמן / קטין  נאמן / קטין  נאמן / קטין 

    אפוטרופוס  אפוטרופוס  אפוטרופוס  אפוטרופוס 

    נותן מתנה  נותן מתנה  נותן מתנה  נותן מתנה 

כללי: למילוי על ידי כולם: 

מס' זהות/דרכון/ח.פ.     

שם משפחה / שם התאגיד     

שם פרטי     

שם משפחה / תאגיד  לועזי     

שם פרטי לועזי     

תאריך לידה / התאגדות     

מקום לידה/ התאגדות     

תחום עיסוק     
תעודת רישום     תאריך הנפקת ת.ז./ דרכון/ 

תוקף דרכון/ ת.ז )לתושב ארעי 

בלבד(     

ישראל/אחר: _______  ישראל/אחר: _______  ישראל/אחר: _______  ישראל/אחר: _______  מדינת הנפקת תעודה 

    כתובת )מגורים/רשומה( 
* אין להסתפק בתא דואר 

 
    ישוב, מיקוד, רחוב, מס' בית 

טלפון      

טלפון סלולרי     

כתובת דואר אלקטרוני     

כתובת אתר אינטרנט     

בנוסף, למילוי על ידי יחיד )להבדיל מתאגיד(: 

שם משפחה קודם / נוסף     

שם האב     

שם האם     

זכר  /  נקבה  זכר  /  נקבה  זכר  /  נקבה  זכר  /  נקבה  מין )הקף בעיגול( 

ר  /  נ  /  ג  /  א  ר  /  נ  /  ג  /  א  ר  /  נ  /  ג  /  א  ר  /  נ  /  ג  /  א  מצב משפחתי 
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מספר ילדים     
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שם מקום העבודה     

מקצוע     

טלפון במקום העבודה     

פקס במקום העבודה     

ארץ עליה/מוצא )לתושב חוץ(     

תאריך עלייה/חזרה לארץ     

תאריך הנפקת תעודת עולה     

כתובת דואר אלקטרוני     

כתובת אתר אינטרנט     

  
 

 
 

 
 

 

3. פרטי ישויות נוספות הקשורות לחשבון: 

     מורשה חתימה  מורשה חתימה  מורשה חתימה  מורשה חתימה סוג קשר לחשבון 
    – מיופה כוח –  מיופה כוח –  מיופה כוח –  מיופה כוח 

בכפוף לחתימה על טופס  בכפוף לחתימה על טופס  בכפוף לחתימה על טופס  בכפוף לחתימה על טופס 
ייפוי כוח או מסירת  ייפוי כוח או מסירת  ייפוי כוח או מסירת  ייפוי כוח או מסירת 

ייפוי כוח כללי  ייפוי כוח כללי  ייפוי כוח כללי  ייפוי כוח כללי 

    חסוי  חסוי  חסוי  חסוי 
    )נהנה - )ח-ן נאמנות(  נהנה - )ח-ן נאמנות(  נהנה - )ח-ן נאמנות(  נהנה - )ח-ן נאמנות 
    מקים נאמנות  מקים נאמנות  מקים נאמנות  מקים נאמנות 

כללי: למילוי על ידי כלם: 

מס' זהות/דרכון/ח.פ.     

שם משפחה / שם התאגיד     

שם פרטי     

שם משפחה / תאגיד  לועזי     

שם פרטי לועזי     

תאריך לידה / התאגדות     

מקום לידה/התאגדות     

תחום עיסוק     

תאריך הנפקת 
ת.ז./דרכון/תעודת רישום     

תוקף דרכון/ ת.ז )לתושב ארעי 

בלבד(     

ישראל/אחר: _______  ישראל/אחר: _______  ישראל/אחר: _______  ישראל/אחר: _______  מדינת הנפקת תעודה 

כתובת )מגורים/רשומה( 
* אין להסתפק בתא דואר     

 
    ישוב, מיקוד, רחוב, מס' בית 

טלפון     

טלפון סלולרי     

כתובת דואר אלקטרוני     

בנוסף, למילוי על ידי יחיד )להבדיל מתאגיד(: 

שם משפחה קודם / נוסף     

שם האב     

שם האם     

זכר  /  נקבה  זכר  /  נקבה  זכר  /  נקבה  זכר  /  נקבה  מין )הקף בעיגול( 

ר  /  נ  /  ג  /  א  ר  /  נ  /  ג  /  א  ר  /  נ  /  ג  /  א  ר  /  נ  /  ג  /  א  מצב משפחתי 

מספר ילדים     

שם מקום העבודה     
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טלפון במקום העבודה     

פקס במקום העבודה     

ארץ עליה/מוצא )לתושב חוץ(     

תאריך עלייה/חזרה לארץ     

תאריך הנפקת תעודת עולה     

כתובת אתר אינטרנט     

 

4. פרטי כתובת: 

זהה לכתובת המגורים  / זהה לכתובת רשומה  /  בסניף  /  אחר )מחק את המיותר(:   כתובת למשלוח דואר  

  
 

 

5. זכויות והוראות בחשבון משותף:  

א. צורת החתימה )ביחד או לחוד( 

הזכות למתן הוראות וביצוע פעולות  בחשבון משותף, כל עוד לא בוטלה בכתב ,תהיה  

 )"לכל אחד מבעלי החשבון בנפרד )חשבון "ו/או 

 )"לכל בעלי החשבון ביחד )חשבון "ו 

 ___________________________________________________________________________ אחר 

ב.   סעיף היוותרות בחיים 

במקרה של פטירת מי מבעלי החשבון, אנו מבקשים כי  

  .תאפשרו את פעולתם בחשבון של הנותרים בחיים, הכל בהתאם ובכפוף להוראות ההסכם לפתיחת חשבון הנוגעות לענין 

 לא תאפשרו את פעולתם בחשבון של הנותרים בחיים, הכל בהתאם ובכפוף להוראות ההסכם לפתיחת חשבון הנוגעות 

לענין.  

*יש לסמן במשבצת את הבחירה הרצויה. 
  

 ______________________________________________________________

חתימת בעל/י החשבון )ייחתם ע"י כל אחד מבעלי החשבון( 

 
 

ב. השירותים המבוקשים ותכולת החשבון: 

6. תחולת ההוראות בהסכם לפתיחת חשבון: 
 

א. בהתאם לשירותים שאנחנו מבקשים לקבל מהבנק, אנו מבקשים כי ההוראות הבאות בהסכם לפתיחת חשבון יחולו עלינו: 
 

חתימת  בעל החשבון  
_______________ כן / לא  הוראות החלק הראשון – תנאים כללים לניהול חשבון 

_______________ כן / לא הוראות החלק השני - - פיקדונות 

_______________ כן / לא הוראות החלק השלישי – אשראי וערבויות* 

_______________ כן / לא הוראות החלק הרביעי – פעילות בניירות ערך* 

   * יש לסמן את המתאים ולחתום בראשי תיבות.  
 

ב. בנוסף,  אנו מבקשים כי  יחולו עלינו ההוראות הבאות בהסכם לפתיחת חשבון: 
 

 בכל מקרה בו הסכים הבנק להעמיד לנו אשראי, לרבות הסכמה של הבנק לערוב לכל צד על פי בקשתנו או הסכמת הבנק לתת 
לנו שירות החושף את הבנק לסיכוני אשראי, יחולו הוראות הפרק השלישי אף אם לא חתמנו עליו.  

 בכל מקרה בו יסכים הבנק לתת לנו שירות ו/או לבצע עבורנו פעילות כלשהי בניירות ערך, יחולו הוראות הפרק הרביעי אף אם 
לא חתמנו עליו. 

בכל המקרים דלעיל, אנו מבקשים כי תראו בעצם קבלת השירותים הנ"ל על ידינו כהסכמה כי יחולו עלינו ההוראות האמורות 
אפילו אם לא חתמנו עליהם.  
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7. "בנקאות בתקשורת" – הצטרפות לערוצי התקשורת של הבנק לצורך קבלת שירות ויצירת קשר בין הלקוח ו/או מי מטעמו 
למחשבי הבנק ו/או לנציגי הבנק בסניף בו חשבון  הלקוח מתנהל ו/או במוקדים ייעודיים של הבנק, לרבות מערכות תקשורת 
מחשבים ישירה, תקשורת באמצעות אינטרנט, דואר אלקטרוני, שידורי קבצים/מסרים/מסרונים )כגון sms(, טלפון )לרבות 
מערכות מענה קולי אוטומטי IVR ומערכות סלולאריות(, פקס, שיחות וידאו וכן אמצעי תקשורת אשר יוסיף הבנק מפעם לפעם 

בהתאם להחלטתו.  
  

 הצטרפות הלקוח למערכת מסוימת תיעשה באופן שיאפשר הבנק ובכפוף לכל דין. 
 

 הצטרפות לשירותים:  
 לצורך הצטרפות לשירותים המפורטים מטה, יש לבחור את ערוץ התקשורת ואת היקף הפעולות בו.  

 בנוסף למפורט בהסכם תנאים כללים לפתיחת חשבון, לרבות הסעיפים המתייחסים למתן הוראות וקבלת מידע באמצעות 
פקסימיליה, בנקאות בתקשורת, מוקד בנקאי או מענה אוטומטי, אבקש לקבל מידע ולתת הוראות בכל אחד מהאופנים הבאים: 
 נא בחר את ערוץ קבלת השירותים מהבנק וכן רמת השירות בה אתה מעוניין )מובהר כי כל רמת שירות כוללת את כל הקודמות 

לה(: 
 עליך לסמן בכל ערוץ את בחירתך גם אם אינך מעוניין בו. אין להותיר ערוץ ללא בחירה. 

 
רמות שירות  הסכמה לפעילות בערוץ   

פעולות כולל צד ג'  ביצוע פעולות בין  מידע )1(  לא  כן  ערוץ תקשורת 
 )4( חשבונותיי )2( 
          חבילת ערוצים

כוללת ערוצי אינטרנט לרבות 
אתר האינטרנט של הבנק, 
ערוץ טלפון קווי וסלולרי 

לרבות מענה אנושי ומענה 
קולי אינטראקטיבי, קבלת 

הודעות מטעם הבנק 
בערוצים השונים לרבות 

מסרונים )SMS(, פקס, או 
אמצעים דיגיטליים שהבנק 

יוסיף מעת לעת. 
או      

          אינטרנט
ערוצי האינטרנט השונים 

כוללים בין היתר את אתר 
האינטרנט של הבנק, קבלת 

הודעות מטעם הבנק 
בערוצים השונים לרבות 

מסרונים )SMS( או אמצעים 
דיגיטליים שהבנק יוסיף מעת 

לעת. 
    לא ניתן לא ניתן  טלפון קווי וסלולרי ומענה   

   )IVR( קולי אינטראקטיבי
ערוץ טלפון קווי וסלולרי 

ומענה קולי אינטראקטיבי 
(IVR), יאפשר קבלת הודעות 

מטעם הבנק בערוצים 
השונים לרבות מסרונים 
)SMS(, פקס או אמצעים 

דיגיטליים שהבנק יוסיף מעת 
לעת.  

1. מידע בלבד: העברת כל מידע מהבנק אלי ולמורשים בחשבון על חשבונותיי, לרבות בנוגע לתנועות ויתרות בכל אחד 
מחשבונותיי )רמת הרשאה 1(. 

2. ביצוע פעולות בין חשבונות הלקוח בלבד: הרשאה לבצע עסקאות ופעולות בחשבונותיי בבנק, ללא העברות לצד ג' )רמת 
הרשאה 2(. 

4. ביצוע פעולות בחשבונות כולל פעולות לטובת צד ג': עסקאות לטובת חשבונות אשר אינם כלולים באחת מרמות השרות 
שלעיל, לרבות העברות לחשבונות של צדדי ג'. יובהר כי התקשרות באמצעות ערוצי הטלפוניה הינה ברמת הרשאה לביצוע 

פעולות לטובת צד ג' )רמת הרשאה 4(. 
 
  לא מעוניין בקבלת שירותי בנקאות בתקשורת 

 
 

Dummy TextDummy TextDummy Text
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א. ההוראות שיחולו על קבלת הוראות באמצעות בנקאות בתקשורת : 
 )1( מוסכם כי הבנק רשאי אך לא חייב להיענות לכל אחת מבקשותיי לעיל, ויכול להיענות רק למקצת הבקשות 
הן לגבי סוג הערוצים בהם אוכל לקבל מידע ו/או לבצע הוראות, והן לגבי סוג ההוראות שאוכל לתת, לפי 
שיקול דעתו הבלעדי. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הבנק יהיה רשאי להתנות קבלת הוראות בערוצים 

השונים כמפורט לעיל לפי שיקול דעתו ו/או לבטל את הסכמתו לקבל ו/או לבצע את הוראותי. 
)2( מבלי לגרוע מכלליות האמור, הבנק רשאי להחליט מפעם לפעם על סוגי השירותים שניתן לבצעם בערוצים 
השונים. הבנק רשאי להפריד לצורך זה בין סוגים שונים של הוראות שתתקבלנה באמצעות הערוצים השונים 
כאמור לעיל, ולא יהיה חייב לבצע כל הוראה הנוגעת לשירותים שאינם בגדר השירותים הניתנים בבנק 

באותה העת.  
)3( כל הוראה שתתקבל באמצעים הנ"ל תבוצע ע"י הבנק בהתאם לתנאים התקפים בבנק באותה עת והנוגעים 

להוראות מאותו סוג, ותהיה כפופה לכל דין החל על הפעולה בזמן הרלבנטי. 
)4( הבנק רשאי, לפי שיקול דעתו, שלא לבצע הוראה שתתקבל באמצעות הערוצים השונים כאמור לעיל או 
לבצעה באופן חלקי או בקירוב, אם התעורר ספק לגבי זהות נותן ההוראה או לגבי תוכנה, אם ניתנה שלא על 
פי נהלי הבנק או הוראותיו, או אם ניתנה ללא שימוש בגורם אימות כמקובל בבנק וכפי שהוקצה לבעל 

החשבון על ידי הבנק, ומכל סיבה אחרת על פי דין או כמפורט בהסכם תנאים כללים לפתיחת חשבון.  
)5( הוראות שתתקבלנה באמצעות הערוצים השונים כאמור לעיל לאחר השעה שתקבע מעת לעת על ידי הבנק 
לסיום יום העסקים בסניף הרלבנטי, או לאחר השעה שתקבע מעת לעת על ידי הבנק כמועד אחרון לקבלת 
הוראות לביצוע הפעולה הבנקאית הרלבנטית באותו יום עסקים, לפי המוקדם מבין השניים, או ביום שאינו 
יום עסקים בבנק, תחשבנה כאילו נתקבלו ביום העסקים הראשון הבא אחריו ולגבי הוראות הנוגעות למטבע 

חוץ - יחשב האמור בסעיף זה כחל לגבי יום העסקים במטבע חוץ, בשינויים המחויבים. 
)6( הוראות מיוחדות לעניין קבלת שירותים באמצעות הטלפון והפקס: 

)א( הגבלות רמת השירות אינו חלות על הוראות באמצעות הטלפון או הפקס. אין באמור כדי לחייב את 
הבנק לבצע הוראה כאמור בניגוד למפורט בבקשה זו ובהסכם תנאים כללים לפתיחת חשבון.  

)ב( מוסכם כי אהיה רשאי לתת הוראות - רק לסניף הבנק בו מתנהל חשבוני ו/או למוקד הטלפוני, ובתנאי 
שנעשה שימוש אך ורק במספר הפקס/טלפון המעודכן של מוקד הבנק או של אותו סניף שיאשר את 
נכונות מספר הפקס. אני אהיה אחראי על כל הוראה שניתנה על ידי ו/או מטעמי לבנק, לרבות וידוא כי 

ההוראה התקבלה בבנק.  
)ג( עומדת ללקוח הזכות להתנתק משירותי הפקס ו/או בנקאות בתקשורת כולם או חלקם, בכל עת. 

)7( מתן הוראות בחשבון משותף וחשבון של תאגיד: 
)א( למרות כל האמור בבקשה זו ובהסכם תנאים כללים לפתיחת חשבון בקשר לחשבון משותף ו/או חשבון 
של תאגיד, ו/או האמור בהוראות או מסמכים הקובעים את המוסמכים לחייב שותפות או תאגיד, 
יהיה הבנק רשאי, אך לא חייב, לקבל הוראה שלא בכתב אף אם תתקבל מאחד מבעלי החשבון 
המשותף או מאחד המוסמכים לחייב תאגיד, לפי העניין. במקרה של בקשה לביצוע פעולה חריגה 
בחשבון, כפי שתוגדר מעת לעת על ידי הבנק ובהתאם לרגולציה, תשלח הודעה לכלל השותפים 

בחשבון. 
)ב( חתימת תאגיד או בעל חשבון משותף על בקשה זו, משמעה הרשאה של כל אחד מבעלי החשבון 
המשותף ו/או כל אחד מהשותפים ו/או כל אחד מהמוסמכים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד, לתת 
הוראות טלפוניות ולתת הוראות באמצעות בנקאות בתקשורת בעצמו, וויתור על הצורך בחתימה של 
מספר מורשים ו/או בחותמת התאגיד בחתימה על התחייבות בשם התאגיד, וחתימת התאגיד על 
הוראות בקשה זו מאשרת כי התקבלו בתאגיד כל ההחלטות הדרושות כדי לתת תוקף להוראות 

הבקשה.  
 

תשומת הלב לכך: 
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שמעצם טיבה, בכל הוראה שתתקבל באמצעות הערוצים הנ"ל, קיים סיכון לטעות ו/או עיכוב בביצוע ההוראה 
ו/או שימוש לרעה, לרבות זיוף, מרמה, התחזות, שימוש בקוד ללא הרשאה וכיוצ"ב על ידי גורמים שאינם 
מוסמכים )להלן: "הגורמים"(. חתימת בעל החשבון על בקשה זו משמעה שבעל החשבון מוכן לקחת על עצמו 

ביודעין, סיכונים אלה, ולשאת באחריות להם ולתוצאותיהם. 
כמו כן לצורך קבלת מידע וביצוע פעולות בערוצים הנ"ל בעל החשבון יקבל מהבנק סיסמה בלעדית וקוד אישי 
המאפשרים כניסה וגישה למערכת האינטרנט וזיהוי באמצעות מענה קולי אינטראקטיבי וקבלת השירותים 
באמצעותם. אין לגלות לאחר את קוד המשתמש והסיסמה, אין לשמור אותם במקום נגיש לאחר, ואין למסור 
אותם לכל גורם אחר לרבות נציג הבנק, שכן הדבר עלול לאפשר לאותם גורמים לקבל מידע ולבצע פעולות 

באמצעותם.  
הצטרפות לשירותים אלו באמצעות ערוצי בנקאות בתקשורת מצריך צפייה במסמך מקוון שניתן להדפיסו. יש 

לקרוא את תנאיו טרם אישורו. 
בעל החשבון פוטר/ים את הבנק מכל אחריות בגין נזק, הפסד, הוצאה או תשלום העלולים להיגרם להם, במישרין 
או בעקיפין כתוצאה מביצוע )לרבות ביצוע חלקי או ביצוע בקירוב( של כל הוראה שלהם ו/או מורשה מטעמם, 

ובלבד שהבנק לא יהיה פטור אם הנזק, ההפסד או ההוצאה נגרמו כתוצאה מרשלנות הבנק. 
אני מסכים ומאשר את כל האמור לעיל: 

 
 

 _______________________________________________________
חתימת בעל/י החשבון )ייחתם ע"י כל אחד מבעלי החשבון( 

 
 

 



 

 בנק ירושלים בע"מ 
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8. אופן קבלת כתבי הצבעה, הודעות עמדה ואישורי בעלות על פי תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, 

התשס"ו – 2005 )להלן: "התקנות"( 
 

אנו בעלי החשבון הח"מ, מורים בזה לבנק, כדלקמן  )* יש לסמן את החלופה הרלבנטית בכל אחד מהסעיפים הבאים(: 
 

א. קבלת כתבי הצבעה וכתבי עמדה  
 )לשלוח לנו בדואר אלקטרוני )ללא תמורה( קישורית לנוסחי כתבי הצבעה והודעות עמדה שיפורסמו באתר ההפצה )מגנ"א 

לכתובת הדואר האלקטרוני שלנו.  

 כתובת דואר אלקטרוני למשלוח: ______________________________________ 

  .לשלוח לנו כתבי הצבעה והודעות  עמדה בדואר לכתובתנו הרשומה אצלכם 
 ידוע לנו כי במקרה של בחירת חלופה זו על ידינו, אנו נחויב בעלות דמי משלוח בגין כל משלוח של כתב הצבעה/הודעת 

עמדה שתשלחו לנו, כאשר לגבי כתב עמדה, ידוע לנו, כי כמותן אינה מוגבלת על פי התקנות. 

 .איננו מעוניינים לקבל כלל כתבי הצבעה וכתבי עמדה בדואר ו/או בדואר אלקטרוני 

 

ב. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעות האינטרנטית שהקימה רשות ניירות ערך 
 ,להעביר את הפרטים המזהים אודותינו באופן מאובטח למערכת ההצבעות האינטרנטית שהקימה רשות ניירות ערך 

לשלוח לנו בדואר אלקטרוני )ללא תמורה( פרטים על אסיפות רלבנטיות של תאגידים שניתן להצביע בהם על פי חוק, אשר 
נחזיק בניירות הערך שלהם במועד הקובע בהתאם לזימוני התאגידים, וכן קוד גישה למערכת ההצבעות האינטרנטית 

עבור כל אסיפה על מנת להצביע במועד שנקבע בזימון לאסיפה.  

 כתובת דואר אלקטרוני למשלוח: ______________________________________ 
 
  .איננו מעוניינים כלל להשתתף בהצבעות במערכת ההצבעות האינטרנטית שהקימה רשות ניירות ערך 

 

ג. קבלת אישורי בעלות 
 לשלוח לנו אישורי בעלות בדואר לכתובתנו הרשומה אצלכם )אישורי הבעלות יישלחו רק עבור אסיפות כלליות לגביהן 

נקבע ע"י החברה כי ניתן להצביע בהן בכתב(. 

 ידוע לנו כי במקרה של בחירת חלופה זו על ידינו, אנו נחויב בדמי משלוח בגין משלוח של כל אישור בעלות. כן ידוע לנו 
שהבנק רשאי לדרוש תמורה בגין הנפקת אישור בעלות נוסף בגין אותה אסיפה.  

 .איננו מעוניינים לקבל כלל אישורי בעלות בדואר 

 
 
 

 _______________________________________________________
חתימת בעל/י החשבון )ייחתם ע"י כל אחד מבעלי החשבון( 



 

 בנק ירושלים בע"מ 
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9. הסכמה לקבלת פרסומי בנק 

 :אנו מסכימים לכך שהבנק ישלח לו דברי פרסומת מטעמו 

  .SMS באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומאטי, הודעה אלקטרונית )אימייל( או הודעות       

 .איננו מעוניינים לקבל מהבנק דברי פרסומת 

10. נכונות פרטי לקוח וקבלת דברי דואר 

א. הרינ/ו מאשר/ים בזאת את נכונות כל הפרטים  הרשומים בכתב זה  ומצהיר/ים כי מעמד החשבון ובעלי הזכויות בחשבון 
נקבעו על-פי דרישתי/נו. במקרה של אי נכונות פרט כלשהו מהפרטים הנ"ל,  לא תהיה לי /לנו כל טענה או תביעה כלפי 

הבנק בענין זה. 

ב. הנני/ו מתחייב/ים להודיע לבנק על כל שינוי שיחול בפרטים הרשומים בכתב זה מיד עם קרות השינוי ולא יאוחר 
מהמועד האחרון שיהיה נהוג בבנק לקבלת הוראות בענין זה. הבנק לא יהיה אחראי לכל  תוצאה הנובעת מאי דיוקים 

בפרטים שנמסרו על-ידי/נו לבנק. 

ג. הריני/ו מסכים/ים בזאת באופן בלתי חוזר, כי הודעות תישלחנה על פי הכתובת המצוינת לעיל כ"מען למשלוח דברי 
דואר". במקרה של שינוי בכתובת כאמור, תמסר על ידי/נו הודעה בכתב החתומה על ידי כל בעלי החשבון/פותח החשבון, 

ובכל מקרה יהיה הבנק חייב ליתן הודעה לכתובת אחת בלבד, בכפוף לכל דין.     

ד. כל הודעה שתישלח ע"י הבנק  לפי הכתובת הרשומה בספרי הבנק או לפי כל כתובת אחרת שימסור בעל החשבון/פותח 
החשבון לבנק בכתב, תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה לאחר 7 ימים ממועד משלוח ההודעה בדואר. 

ה. אם ביקשנו קבלת מידע באמצעות בנקאות בתקשורת, הריני/ו מאשרים כי הודעה שתישלח לנו באמצעות בנקאות 
בתקשורת תחשב כאילו הגיעה ליעדה יום לאחר משלוחה, וכי, בכפוף להוראת כל דין, הבנק לא יהיה מחויב לשלוח לנו 

הודעה כאמור גם בדואר.  

ו. חתימתי/נו על כתב זה מהווה דוגמת חתימה ואישור  על קבלת העתק מכתב זה. 

 
הרינו לאשר כי חתמנו על הסכם תנאים כלליים לפתיחת חשבון, מהדורה מס'                  ואנו מסכימים  

כי כל הוראותיו תחולנה עלינו. 
  
 

 

  
 

     

חתימת בעלי החשבון: 

אישור הפקיד לזיהוי בעלי חתימה )וחותמת תאגיד( שם ומשפחה 
החשבון 

תאריך זיהוי 

    

    

    

    

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 בנק ירושלים בע"מ 
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11. הצהרה על נהנה/ים* 

בהתאם לצו איסור הלבנת הון )חובת זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור(,התשס"א – 2001 

א. פרטי המצהירים  )חובה לסמן את אחד הסעיפים הבאים(: 

 בחשבון שנפתח ע"י בעל החשבון, פרטיו כפי שמופיעים בחלק א' של הבקשה לפתיחת חשבון או בהסכם ההלוואה )לפי 

העניין(. 

יש להבליט ולסמן ב-  X כאשר מתקיים אחד התרחישים בתיבות הסימון הבאות: 
 בחשבון שנפתח שלא ע"י בעל החשבון )פרט(:  

 אחר: _______________________  נאמן   נותן מתנה   אפוטרופוס   מיופה כח  

מס' זיהוי / דרכון:   שם פותח החשבון:   

ב. אנו מצהירים בזה כי בחשבון שפרטיו רשומים לעיל )חובה לסמן את אחד הסעיפים הבאים(: 

  .אין נהנה/ים* בזכויות הגלומות בחשבון זולת בעלי החשבון 

 .בפעולה שאינה מבוצעת במסגרת חשבון כלשהו של לקוח, אין נהנה/ים*  זולת מבצע הפעולה 

 החשבון הוא של עורך דין בעל רשיון לעריכת דין בישראל, טוען רבני או רואה חשבון המנוהל בעבור לקוחותיו, והיתרה בחשבון בסוף כל יום 

עסקים לא תעלה על סכום של 300,000 שקלים חדשים וכל פעולה בחשבון לא תעלה על סכום של 100,000 שקלים חדשים; זהו חשבוני היחיד 
מסוג זה*. 

 החשבון הוא חשבון המנוהל בידי מי שמינה בית משפט, בית דין דתי, ראש ההוצאה לפועל, הרשם לענייני ירושה או גוף רשמי אחר של המדינה 

שקבע המפקח על הבנקים. מצורפת אסמכתה . 
 החשבון מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או בלתי מוגדרת של נהנים, והיתרה בחשבון בסוף כל יום עסקים וכן כל פעולה 

בחשבון לא תעלה על סכום של 50,000 ₪. מטרת החשבון היא _____________________________________________ 
 )החשבון מנוהל למטרות קהילתיות לטובת קבוצה גדולה או קבוצה בלתי מוגדרת של נהנים. ***  מטרת החשבון )פרט בהרחבה 

 ______________________________________________________________________________________________
 _________________ :יש נהנה/ים בזכויות הגלומות בחשבון, אולם פרטי הזיהוי שלהם טרם ידועים. הסיבה לכך היא 

 .___________________________________________________________________________________________________
אנו מתחייבים למסור לבנק את פרטי הנהנה/ים מיד עם היוודע זהותו/ם  

  :הנהנים בחשבון הם 

מין  ת. לידה/התאגדות  שם פרטי ומשפחה / שם תאגיד**  תוקף דרכון  מס' זהות/דרכון/רישום **  מדינה 

      

      

לגבי תושבי חוץ – יש למלא תוקף דרכון והמדינה בה הוצא מסמך הזיהוי. 

באם הנכם אחד מהגופים הבאים, יש לסמן בריבוע המתאים ואין צורך למלא את סעיף ב.  לעיל. *** 
  הננו מוסד ציבורי  )משרדי ממשלה, הסוכנות היהודית, גוף אחר שהוקם בישראל בחיקוק 

 הננו גוף מהגופים המנויים להלן: תאגיד בנקאי, בנק הדואר, מבטח, חבר בורסה, קופת גמל, חברה מנהלת 

בעבור קופת גמל שבניהולה, חשבון בעבור קרן וחשבון של מנהל תיקים בעבור לקוחותינו.  
  .)הננו גוף מחו"ל המבקש לפתוח חשבון ני"ע בעבור לקוחותינו )הננו מצ"ב הצהרה כנדרש על פי הצו 

 )הננו  "גוף מוכר" כהגדרתו בצו   )ועד עובדים או נציגות בית משותף 

 .החשבון הוא בעבור הקדש ציבורי הרשום ברשם ההקדשות הציבוריים 

 .החשבון הוא בעבור הקדש ציבורי רבני שניתן לגביו אישור בי"ד רבני כי הוא הקדש דתי רבני  שנועד למטרות ציבוריות 

 

ג. אנו מתחייבים להודיע לבנק בכתב על כל שינוי בפרטים שמסרנו לעיל. ידוע לנו כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט 
החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון, מהווה עבירה פלילית. 

 ____________________________  
חתימת בעל החשבון /פותח החשבון / תאגיד  תאריך 

 
* "נהנה": אדם שבעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשית פעולה ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש, והכל במישרין או בעקיפין. אם היה הנהנה תאגיד – 

יראו את התאגיד ואת בעלי השליטה בתאגיד כנהנים. 
  במקרה של נהנה שהינו תאגיד, חובה להגיש בנוסף פירוט של היחידים בעלי השליטה בתאגיד הנהנה )"בעלי שליטה": כהגדרת חוק ניירות ערך התשכ"ח – 1968(. **
 פטור מהצהרת פרטי הנהנים בחשבון זה מותנה בקבלת אישור האחראי למילוי חובות איסור הלבנת הון בבנק. ***

Dummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy TextDummy Text



 

 בנק ירושלים בע"מ 

12. הצהרת תאגיד על בעל/י שליטה* 

בהתאם לצו איסור הלבנת הון )חובת זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, התשס"א – 2001 
1. פרטי המצהירים )יש למלא פרטים במקום המתאים(: 

  :באישור ע"י עו"ד    בהצהרה ע"י התאגיד שפרטיו כפי שמופיעים בחלק א' של 

שם עורך הדין _______________: מס' רשיון ________  הבקשה לפתיחת חשבון )להלן: "התאגיד"(  

כתובת : ___________________________________  שמות מורשי החתימה המצהירים בשם התאגיד: 

 ___________________________________________
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הנני מאשר בזה כי:  התאגיד מצהיר בזה כי: 

2. תוכן ההצהרה / האישור  

א. בתאגיד עם בעל שליטה*: 

1. בעל/י השליטה בתאגיד הם: 

יש לפרט את בעלי השליטה הישירים והעקיפים עד לרמת היחיד/ים השולטים בתאגיד, למעט במקרים עפ"י סעיף 2 להלן  ]למקרה בו בעלי 
שליטה הנם תאגידים, חובה לפעול עפ"י ההנחיות בהמשך הטופס[. בעת רישום מספר דרכון חובה למלא גם תום תוקף הדרכון והמדינה 

המנפיקה.  

מס' זהות/דרכון/רשום  מדינה  תום תוקף דרכון  שם פרטי ומשפחה / שם תאגיד  תאריך  מין 

לידה/התאגדות 

          

                     

          

                     

          

                     
 

2. פטור מלא/חלקי ממילוי הפרטים בסעיף 1 ]ראו פירוט מלא בהנחיות בהמשך הטופס[.  

)א( באם התאגיד הינו אחד מהגופים הבאים, יש לסמן בריבוע המתאים ואין צורך למלא את סעיף 1 לעיל.  
)ב( באם בעל השליטה בתאגיד הינו אחד מהגופים הבאים, יש להשלים את פרטי ו בסעיף 1 לעיל ולסמן בריבוע המתאים. 

)ג( בעל שליטה שהנו מוסד ציבורי- יושלם שם המוסד הציבורי בסעיף 1 בלבד.  

  .תאגיד בנקאי )לרבות תאגידי עזר(.  חברה הנסחרת בבורסה לני"ע בתל אביב 

   ציין ;OECD -קופת גמל / חברה מנהלת קופות גמל   חברה הנסחרת בבורסה/שוק ני"ע מוסדר במדינה החברה ב

  .מדינת מסחר ___________________ מבטח עפ"י הגדרת חוק הפיקוח על עסקי ביטוח

ב. בתאגיד ללא בעל שליטה* )סמן וחתום במסגרת המתאימה( 

  :)2(:אישור ע"וד  )הצהרת התאגיד:)1 

אנו מצהירים בזה כי אין בתאגיד בעל שליטה כהגדרתו 
לאחר שבדקתי את מבנה השליטה בתאגיד-  בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968. 

הנני מאשר/ת בזה כי בתאגיד שפרטיו מופיעים לעיל אין בעל/י שליטה   
כהגדרתם בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968.   

 
 __________________________                                                     

                                                             חתימת + חותמת עו"ד )1( בחברה פרטית שעל פי המוצהר אין בה בעלי שליטה, 
)2(  נדרש בתוספת להצהרת תאגיד שבבעלות פרטית ובהתאם להנחיות חובה לצרף על כך אישור עו"ד בנוסח המופיע בצד שמאל. 

בהמשך הטופס. 
 

ג. אנו מתחייבים להודיע לבנק בכתב על כל שינוי בפרטים שמסרנו לעיל. ידוע לנו כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט 
החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון על פי החוק, מהווה עבירה פלילית. 

 
הנחיות למילוי הצהרה: 

 בתאגיד ללא בעל שליטה המחזיק "אמצעי שליטה בתאגיד" כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 )כגון אגודה שיתופית או עמותה(, יש למלא 
בטבלה את פרטיהם של הגורמים המכוונים את פעילותו של התאגיד )הועד המנהל, הגזבר וכו'(. 

 בתאגיד ללא בעל שליטה יש לסמן X בסעיף 2)ב( במקום המתאים לפי זהות החותם. חברה  פרטית ללא בעל שליטה נדרשת להמציא על כך בנוסף אישור עורך-
דין, ולא ניתן להסתפק בהצהרת התאגיד. 

 במקרה שבעל שליטה הינו תאגיד, שאין לו בעל שליטה – יש למלא בטבלה את פרטיו ולצרף לגביו הצהרה נפרדת או אישור עו"ד על כך שאין בו בעל שליטה.  

 אם הטופס מולא ע"י עורך דין –  נדרשות שתי חתימות -  )א( עו"ד  יחתום במקום המיועד לכך. )ב( התאגיד יחתום על ההתחייבות בסעיף 2)ג(. 

 

                                                           

 _____________________________   __________________

חתימת התאגיד  תאריך  

חובה  **  
 



 

 בנק ירושלים בע"מ 
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הואיל והח"מ )להלן: "הלקוח"( ביקש או מבקש לקבל מבנק ירושלים בע"מ )להלן: "הבנק"( מפעם לפעם, לבד או ביחד עם 
אחרים, שירותים שונים )"השירותים הבנקאיים"(; 

והואיל  והלקוח אף ערב ו/או עשוי לערוב מפעם לפעם לחובותיהם והתחייבויותיהם של אחר/ים לבנק )"הערבויות"(; 

והואיל  והלקוח חתם או מבקש לחתום לצורך זה על מסמכים שונים, לרבות בקשה לפתיחת חשבון, הסכם לפתיחת חשבון  
ומסמכים נוספים המחייבים את הלקוח מול הבנק )להלן ביחד: "ההסכמים"(; 

והואיל ועקב מתן השירותים הבנקאים ו/או הערבויות ו/או מכל סיבה אחרת מגיעים ו/או עשויים להגיע לבנק  סכומי החוב 
כהגדרתם להלן בכתב זה או כל חלק מהם; 

והואיל והלקוח הפקיד ו/או יפקיד בבנק פיקדונות כספיים ו/או נכסים נוספים בכלל חשבונותיהם, ולרבות בחשבון 
מספר_______________________ ע"ש __________________________המתנהל בבנק )להלן: "החשבון"(, 
בין השאר כבטחון לשירותים הבנקאיים והערבויות, וחשבון זה יחשב כחלק מנכסי הלקוח ומהכספים המגיעים 

ללקוח - כהגדרתם להלן; 

והואיל והוסכם בין הלקוח לבנק כי להבטחת סכומי החוב כהגדרתם להלן יהיו לבנק הזכויות המפורטות להלן, בנוסף לכל 
הזכויות האחרות המוקנות לבנק; 

 
לפיכך מאשר בזה הלקוח ומצהיר באופן בלתי חוזר כדלקמן: 

1. כללי והגדרות: 

כתב זה יהווה חלק בלתי נפרד מההסכמים, והוראות ההסכמים יחולו בנוגע לכתב זה. כל המונחים אשר לא הוגדרו בכתב זה, 
יחולו עליהם ההגדרות שבהסכם לפתיחת חשבון, אלא אם מתחייב אחרת מהקשר הדברים. בכל מקרה של סתירה שאינה ניתנת 
ליישוב בין הוראות כתב זה והוראות ההסכמים, יגברו ההוראות המקיימות זכויות הבנק, ובמקרה בו כל ההוראות מקיימות את 

זכויות הבנק, יגברו הוראות כתב זה. 

2. הגדרות 

2.1 "הכספים המגיעים ללקוח" - כל הכספים - בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ- המגיעים או שיגיעו ללקוח, כפוף לכל דין, 
מאת הבנק בחשבון ובכל חשבון ו/או פיקדון אחר של הלקוח בבנק ו/או בכל אופן ועילה שהם.  

2.2 "נכסי הלקוח" – הנכסים והכספים המגיעים או שיגיעו ללקוח, כפוף לכל דין, לרבות כל השטרות, השקים,  ניירות ערך, נכסים 
פיננסיים, שטרי המטען, המסמכים הסחירים, מסמכים אחרים, זהב מטבעות, פוליסות ביטוח, המחאות זכות המיטלטלין 
ונכסים האחרים מכל מין וסוג שהוא של הלקוח )בין שהלקוח מסר או ימסור אותם לבנק ובין שצד שלישי כלשהו מסר או 
ימסור אותם לבנק בעבורו, בין שנמסרו לגבייה, בין שנמסרו לביטחון ובין שנמסרו לשמירה ו/או לכל מטרה אחרת( וכן 

תמורתם, ולרבות כל זכויותיהם של הלקוח בקשר עם כל אלה. 

2.3 "סכומי החוב" - כל התחייבות או חוב של הלקוח לבנק וכל הסכומים- בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ- המגיעים או 
שיגיעו לבנק מהלקוח,  בכל חשבון שהוא ו/או בכל אופן או עילה שהם, בין שמועד פירעונם הגיע ובין שטרם הגיע ובין שמועד 
פירעונם מותנה בקיום תנאים כלשהם, לרבות סכומים אשר הועמדו על ידי הבנק לפירעון מיידי על פי ההסכם זה או כל הסכם 
אחר או כדין, ו/או כל חיוב הנובע מהתחייבות שנתן הבנק לפי בקשת הלקוח או על פי תנאי כל הסכם עימו, אף אם טרם הגיע 
מועד פירעונם ואף אם טרם נשלחה דרישה לתשלום בגינם, ולרבות בגין כל דרישה לביטחונות של הבנק או כל גוף אחר המבצע 

פעולות עבור חשבון הלקוח. 

2.4 "סכומי החוב הקיימים" – כל סכומי החוב )לרבות חיוב הנובע מהתחייבות שנתן הבנק לפי בקשת הלקוח או על פי תנאי כל 
הסכם עימו( שהגיע מועד פירעונם ו/או בכל אופן או עילה שהם, לרבות סכומים אשר הגיע מועד פירעונם עקב העמדה לפירעון 

מיידי ו/או האצת פירעון על פי דין ו/או על פי המוסכם עם הלקוח.  

3. זכות עיכבון 

3.1 לבנק תהיה זכות עיכבון על נכסי הלקוח, והבנק יהיה רשאי בכל עת, בלי שיהיה עליו להודיע על כך ללקוח מראש, לעכבם עד 
לסילוק כל סכומי החוב, תוך שמירה על יחס סביר בין נכסי הלקוח המעוכבים לבין סכומי החוב. יובהר כי הבנק רשאי לבחור 

את אלו מנכסי הלקוח לעכב לפי שיקול דעתו. 

3.2 ביחס לסכומי חוב אשר טרם הגיע מועד פירעונם, יהא הבנק רשאי לפעול בהתאם לאמור לעיל אם קיים אצלו חשש סביר כי 
סכומים אלה לא ישולמו לבנק במלואם ובמועדם. 

3.3 בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה שיוטל עיקול על סכום כלשהו ו/או על נכס כלשהו מנכסי הלקוח – תהיה לבנק זכות עיכבון לגבי 
אותו סכום ו/או נכס, לפי המקרה, וזאת עד להסרתו של העיקול האמור, ובלבד שזכות העיכבון על פי פיסקה זו תחול רק לגבי 

נכסי הלקוח אשר שוויים הכולל לא יעלה על היתרה הבלתי מסולקת של סכומי החוב של הלקוח כפי שתהיה מעת לעת. 

3.4 במקרים המפורטים לעיל הלקוח לא יהיה זכאי למשוך את הסכומים והנכסים המגיעים לו מהבנק או כל חלק מהם, או לפעול 
בהם, או ביחס אליהם בכל אופן אחר שהוא ללא הסכמת הבנק, והבנק יהיה רשאי למנוע מהלקוח עשיית דיספוזיציות כלשהן 
בהם. במקרים אלו, בהעדר הסכמת הבנק מראש ובכתב כאמור לעיל יהיה הבנק רשאי לראות כל משיכה, פעולה או הוראה 

שיעשו או ייחתמו או יינתנו על ידי הלקוח כבטלים ומבוטלים מלכתחילה וכבלתי מחייבים את הבנק בכל צורה שהיא. 

3.5 הבנק יודיע ללקוח על הפעלת זכות כלשהי מזכויותיו על פי סעיף זה לאחר הפעלתה. 

 

 



 

 בנק ירושלים בע"מ 
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4.1 בלי לגרוע מזכות העיכבון של הבנק כאמור, יהיה הבנק רשאי )אך לא חייב(, בכל עת, בלי שיהיה עליו להודיע על כך ללקוחות 
מראש: 

4.1.1 לקזז כל סכום מסכומי החוב הקיימים במועד ביצוע הקיזוז כנגד כספים המגיעים ללקוח, חלקם או כולם, וזאת אף לפני 
מועד פירעונם של הכספים המגיעים ללקוח שכנגדם ייעשה קיזוז. 

4.1.2 לרכוש כל סכום במטבע חוץ שיהיה דרוש לשם סילוק כל סכום מסכומי החוב הקיימים, או למכור מטבע חוץ כלשהו 
שיעמוד אצל הבנק לזכות הלקוח, ולהשתמש בתמורת המכירה לשם סילוק כל סכום מסכומי החוב הקיימים, או לפי 

המקרה, לשם רכישת מטבע חוץ אחר שיהיה דרוש לשם סילוק כל סכום מסכומי החוב הקיימים.  
4.1.3 לחייב כל חשבון וכל פיקדון של הלקוח בבנק, בין אם נזכר בהסכם זה ובין אם  לאו, בסכום כלשהו מסכומי החוב 
הקיימים, ואם הסכומים הנ"ל או חלקם הינם בגין אשראי במט"ח, לחייב כל חשבון וכל פיקדון כאמור של הלקוח 
המתנהל במטבע של האשראי, או כל חשבון של הלקוח המתנהל במטבע ישראלי או במטבע חוץ אחר בתמורתו )במטבע 

ישראלי או במטבע החוץ האחר( לפי השער המקובל בבנק ביום חיוב החשבון כאמור.  
4.2 על אף האמור, במקרה של קיזוז מפיקדון קבוע שלולא הקיזוז היה מתארך או מתחדש באופן אוטומטי, כך שללקוח היו נובעות 
זכויות או טובות הנאה מסוימות, ייתן הבנק ללקוח הודעה מוקדמת על הקיזוז, אלא אם הדחייה בביצוע הקיזוז עלולה להרע 
את מצב הבנק או לפגוע בזכות כלשהי מזכויותיו, או במקרה בו נשלחה הודעה ובמהלך התקופה שנקבעה בה עד לביצוע הקיזוז 

יגיע עיקול, הודעה על כינוס נכסי הלקוח או מאורע כיו"ב,  שאז יתבצע הקיזוז מידית.  
4.3 כל רכישה או מכירה במטבע חוץ כאמור בסעיף זה )בכללו( תעשה )אם תעשה( לפי השער המקובל בבנק, מתוך סכומים במטבע 
ישראלי, או מתוך סכומים במטבע חוץ, לפי המקרה, שיעמדו אצל הבנק לזכות הלקוח או שיתקבלו ממימוש בטוחות כלשהן 

שניתנו או תינתנה לבנק על ידי הלקוח או בעבורם.  
4.4 כל חיוב כאמור בסעיף זה )בכללו(, ייעשה )אם ייעשה( בין בחשבון או פיקדון קיים ובין בחשבון או פיקדון שייפתח לצורך זה על 
ידי הבנק על שם הלקוח, בין אם החשבון או הפיקדון שיחויב יהיה ביתרת זכות ובין אם יהיה ביתרת חובה בחריגה בחשבון או 
שתיווצר בו יתרת חובה או חריגה בחשבון כתוצאה מחיובו כאמור, והחריגה בחשבון שתהיה )אם תהיה כזו( בחשבון או פיקדון 

שיחויב כאמור תישא ריבית בשיעור המירבי. 
4.5 היה וכתוצאה מחיוב במט"ח תיווצר או תגדל החריגה בחשבון המתנהל בשקלים, יהיה הבנק רשאי )אך לא חייב( לזכות את 
החשבון המתנהל בשקלים כנגד חיוב חשבון אחר של הלקוח  במט"ח הרלוונטי. היה וכתוצאה מחיוב בשקלים תיווצר או תגדל 
החריגה בחשבון במט"ח, יהיה הבנק רשאי )אך לא חייב( לזכות את החשבון המתנהל במט"ח כנגד חיוב חשבון אחר של הלקוח  

בשקלים.  
4.6 הלקוח מצהיר בזה, שידוע לו, כי במקרים שבהם הבנק ישתמש בזכויות קיזוז כאמור לפני מועד פירעונו של סכום כלשהו 
מסכומי הלקוח המופקדים בפיקדונות של הלקוח בבנק, עלולים לחול שינויים לרעת הלקוח בכל הנוגע לזכויותיו בגין או בקשר 
עם אותו הסכום )כגון, לעניין שיעורי ריבית, הפרשי הצמדה, הפרשי שער, זכויות למענקים או להלוואות, פטור או הנחה ממס 
הכנסה וניכויים במקור(, וכן יהיה הבנק רשאי לנכות מהסכומים הנ"ל עמלות, הוצאות ונזקים שהוא נוהג לגבות בעת שבירת 

פיקדונות מכל סוג שהוא, ובכלל זה חסכונות, פיקדונות בשקלים ופיקדונות במטבע חוץ, על ידי הלקוח.  
4.7 בנוסף, בכפוף להוראות כל דין, הבנק יהא רשאי לבצע קיזוז מול סכומי החוב שמועד פירעונם טרם הגיע )אף אם לא העמיד 
אותם לפירעון מידי( אם קיים חשש סביר כי הלקוח לא ימלא את התחייבויותיו אלו, כולן או חלקן, בכפוף לכך כי: )1( נתן 
ללקוח הודעה מוקדמת על הקיזוז,  )2( במקרה בו יערך קיזוז מול סכום כלשהו מסכומים המופקדים בפיקדונות של הלקוח 
בבנק אשר טרם הגיע מועד פירעונם, ישפה הבנק את הלקוח בגין הנזק בגובה הסכומים שהיו מצטברים לטובתו לו נערך הקיזוז 

במועד בו עמדו סכומי החוב לפירעון או מועד פירעון הפיקדון )לפי הנמוך(.  

5. כללי 
5.1 הלקוח לא יהיה רשאי למשכן או לשעבד בדרגה כלשהי, להעביר, למסור, למכור, להסב או להמחות החשבון ו/או את  נכסי 
הלקוח ו/או את הכספים המגיעים ללקוח, או כל חלק מהם, ו/או את זכויותיו בגין הנ"ל, בין במישרין ובין בעקיפין, בין 
בתמורה ובין ללא תמורה, בלי הסכמת הבנק לכך מראש ובכתב. פעולת הלקוח בניגוד לסעיף זה תחשב כבטלה ומבוטלת 

מלכתחילה. 
5.2 הלקוח מוותר בזה על כל זכות המוקנית לערב לפי חוק הערבות תשכ"ז - 1967 או לפי כל הוראת דין אחר, וזאת בגין הערבויות 

כמוגדר לעיל, והכל בכפוף להוראות דין שאינן ניתנות להתניה. 
5.3 כל ההוצאות הכרוכות או הקשורות בכתב זה ובהפעלתו תחולנה על הלקוח והם יהוו חלק  מסכומי החוב. 

5.4 הוראות כתב זה הינן בלתי חוזרות ואינן ניתנות לביטול או לשינוי שלא בהסכמה מוקדמת של הבנק לכך מאחר וזכויות הבנק 
תלויות בהן. 

5.5 בכל מקרה שמסיבה כלשהי ישונה מספרו של החשבון ו/או פיקדון מהפיקדונות ו/או כל חשבון של הלקוח בו מופקדים הנכסים, 
יראו את כל האמור בכתב זה כמתייחס לפיקדון במספרו החדש. 

 
ולראיה בא הלקוח על החתום: 
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