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  כרטיס אשראי בשעבוד פיקדון 
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הצהרות המבקשים 
 

אנו הח"מ, המבקשים בבקשה זו )כולנו וכל אחד מאתנו(, מבקשים מכם הנפקת כרטיס חיוב כמפורט לעיל ומסכימים ומאשרים: 

1. כל התקשרות שתהיה בינינו תהיה כפופה ל: 

א. אישור הבקשה בכתב על-ידי המוסמכים לכך בבנק. 

ב. מילוי כל התנאים והדרישות שיפורטו באישור הבקשה ובהנחיות פקיד הבנק. 

2. המבקשים וכל אחד מיחידי המבקשים מאשרים בזה את נכונות כל הפרטים המופיעים בבקשתם זו דלעיל ומצהירים כי 
ידוע להם שפרטים אלה ישמשו יסוד להחלטת הבנק, ובמקרה של אי נכונות פרט כלשהו מהפרטים הנ"ל, יהא הבנק רשאי 

לסרב לקבל את בקשתם הנ"ל ו/או לחזור בו מאישור הבקשה במקרה ואושרה על ידו ו/או לנקוט כל צעד שימצא לנכון. 

3. המבקשים וכל אחד מיחידי המבקשים, בתחימתו/ם על בקשה זו מצהיר/ים בזאת ומאשר/ים בזאת כדלקמן*: 

א. כי אינו/ם "לקוח/ות מוגבל/ים", כי אין לו/הם "חשבון מוגבל", כי לא קיים צו זמני המעכב תחילתה של הגבלה כלשהי 
לגביו/הם ו/או לגבי איזה מחשבונותיו/הם וכי במשך 12 החודשים הקודמים למועד חתימתו/ם על בקשה זו לא קיבל/ו 

התראה על הגבלה, הכל כמשמעותם בחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א - 1981 ובתקנותיו. 

ב. כי כל אחד מיחידי המבקשים בחתימתו/ם על בקשה זו, כי לא הוכרז/ו כפושט/י רגל, כי אין הליך של פשיטת רגל תלוי 
ועומד נגדו/ם, כי לא הוגשה בקשה לכינוס נכסים ו/או למינוי נאמן ו/או לכינוס נכסים זמני נגדו/ם ו/או נגד רכושו/ם ו/או 
הנכס ו/או הנכס הממושכן והבקשה לא נדחתה תוך 14 יום מיום הגשתה, וכי אינו/ם בעלים ו/או חבר/ים בתאגיד שהוגשה 
נגדו ו/או נגד רכושו בקשה לפירוק ו/או למינוי כונס נכסים ו/או למינוי מנהל עסקים ו/או מפרק זמני והבקשה לא נדחתה 

תוך 14 יום מיום הגשתה. 

ג. כי לא נחסם לו/להם כרטיס או סורבה בקשתו/תם לקבלת כרטיס. 

*סעיף זה אינו חל במקרה בו התבקש  כרטיסים מסוג דביט – כרטיס חיוב מיידי  

4. המבקשים וכל אחד מיחידי המבקשים מוותרים בזה כלפי הבנק על סודיות בכל הקשור לבקשה זו, מייפים את כוחו של 
הבנק ומסכימים לכך, שהבנק יבצע לפי שיקול דעתו הבלעדי, בעצמו או על ידי אחרים, בדיקות ו/או חקירות בכל ענין הקשור 
לבקשה זו, לרבות ביחס לנכס ו/או לנכס הממושכן ו/או להלוואה ו/או למבקשים ו/או למי מהם, ובכלל זה לקבל מהם ומכל 
צד ג' מסמכים ו/או מידע מכל מין וסוג, במסגרת זו, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהא רשאי הבנק, כאמור, לפנות 
למעביד/ים של המבקשים או של מי מהם וכן לבנקים אחרים לשם קבלת נתונים כאמור, למאגר המידע בדבר ערבים ו/או 
לווים, אם יוקם כזה על ידי בנקים ו/או כל גורם אחר, וכן לבעלי רישיון שירות נתוני אשראי על פי חוק שירות נתוני אשראי, 

התשס"ב – 2002. כן רשאי יהיה הבנק למסור כל מידע בהקשר זה למבקשים  ו/או למי מהם ו/או לבנקים אחרים. 

5. המבקשים וכל אחד מיחידי המבקשים מאשרים בזה בחתימתם על בקשה זו, ומצהירים  בזאת, כי ידוע להם שאם תאושר 
בקשתם זו, ישמש הנכס המתואר בבקשה זו, ככל שתואר,  כבטוחה להבטחת פירעון כל החיובים על ידי המבקשים בגין 

כרטיס האשראי והכול בהתאם לכל המסמכים שנחתמו ו/או ייחתמו על ידי המבקשים עם הבנק. 

6. חתימת המבקשים כבעלי חשבון משותף על בקשה זו, משמעה כי על אף כל הוראה אחרת שניתנה על ידי המבקשים  בכל 
הסכם ו/או מסמך עם הבנק, לרבות בהסכם פתיחת החשבון עליו חתמו המבקשים, המבקשים מסכימים ומאשרים בזאת 
כי חתימתם על בקשה זו משמעה הרשאה של כל אחד מבעלי החשבון המשותף לבקש להנפיק כרטיס אשראי על שמו 
בלבד )להלן: "בעל הכרטיס"( וכן הרשאה בדבר זכותו של בעל הכרטיס לבצע בו כל פעולה בחתימתו בלבד ולפי שיקול 

דעתו הבלעדי ללא כל צורך בהסכמת ו/או חתימת יתר הבעלים בחשבון. 
 חתימת  המבקשים:  1._________________    2._________________  תאריך: _______________  

 

 


